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Muudatusettepanek 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 11. novembri 
2010. aasta resolutsiooni OSCE 
tugevdamise ja ELi rolli kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 5 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse kõrge esindaja poolt 
Euroopa Parlamendi täiskogu 8. juuli 
2010. aasta istungil tehtud avaldust 
Euroopa välisteenistuse juhtimise 
põhikorralduse kohta1;
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0280, 
lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 3
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 5 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ELi ja Serbia 
ühisresolutsiooni ÜRO Peaassambleel 
9. septembril 2010 ilma hääletamata 
heaks kiidetud Rahvusvahelise Kohtu 
Kosovo ühepoolselt väljakuulutatud 
iseseisvust käsitleva nõuandva arvamuse 
kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 4
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 6 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu 31. jaanuari 
2011. aasta otsust 2011/69/ÜVJP, millega 
muudetakse nõukogu 
otsust 2010/639/ÜVJP teatavate 
Valgevene ametnike vastu piiravate 
meetmete võtmise kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
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julgeolekut, solidaarsust, inimõiguste 
kaitset, mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, vaba ja 
õiglast kaubandust ja vaesuse kaotamist;

julgeolekut, solidaarsust, soolist 
võrdõiguslikkust, inimõiguste kaitset, 
rahvusvahelise õiguse austamist ja 
rahvusvaheliste institutsioonide toetamist, 
mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, säästvat 
arengut, vaba ja õiglast kaubandust ja 
vaesuse kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
julgeolekut, solidaarsust, inimõiguste 
kaitset, mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, vaba ja 
õiglast kaubandust ja vaesuse kaotamist;

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada konflikti 
vältides rahu, inimeste julgeolekut, 
solidaarsust, inimõiguste kaitset, 
demokraatia soodustamist ning õigusriigi 
põhimõtet järgivat mitmepoolset 
lähenemisviisi ja riikidevahelist 
vastastikust austust, vaba ja õiglast 
kaubandust, säästvat arengut ja vaesuse 
kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
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oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
julgeolekut, solidaarsust, inimõiguste 
kaitset, mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, vaba ja 
õiglast kaubandust ja vaesuse kaotamist;

oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, 
julgeolekut, solidaarsust, inimõiguste 
kaitset, kaasavat mitmepoolset 
lähenemisviisi ja riikidevahelist 
vastastikust austust, vaba ja õiglast 
kaubandust ja vaesuse kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
julgeolekut, solidaarsust, inimõiguste 
kaitset, mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, vaba ja 
õiglast kaubandust ja vaesuse kaotamist;

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
julgeolekut, solidaarsust, demokraatia 
soodustamist, inimõiguste kaitset, 
mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, vaba ja 
õiglast kaubandust ja vaesuse kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 9
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
julgeolekut, solidaarsust, inimõiguste 

A. arvestades, et EL peaks edasi arendama 
oma välispoliitika eesmärke ja kaitsma 
oma väärtusi ja huve kogu maailmas 
üldisema eesmärgiga edendada rahu, 
demokraatiat, julgeolekut, solidaarsust, 
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kaitset, mitmepoolset lähenemisviisi ja 
riikidevahelist vastastikust austust, vaba ja 
õiglast kaubandust ja vaesuse kaotamist;

inimõiguste kaitset, mitmepoolset 
lähenemisviisi ja riikidevahelist 
vastastikust austust, vaba ja õiglast 
kaubandust ja vaesuse kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Lissaboni leping on 
andnud Euroopa välistegevusele uue 
mõõtme ja selle alusel saab edaspidi 
parandada ELi välispoliitika ühtsust, 
järjepidevust ja tõhusust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Lissaboni leping on 
andnud Euroopa välistegevusele uue 
mõõtme ja selle alusel saab edaspidi 
parandada ELi välispoliitika ühtsust, 
järjepidevust ja tõhusust;

B. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo ja võimaluse 
võtta endale rahvusvaheline roll, mis 
vastab liidu silmapaistvale majanduslikule 
positsioonile ja eesmärkidele, ning 
kujuneda mõjukaks ülemaailmseks 
osalejaks, kes suudab jagada vastutust 
ülemaailmse juhtimise ja julgeoleku eest 
ning asuda juhtrolli ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;
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Or. en

Muudatusettepanek 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Lissaboni leping on
andnud Euroopa välistegevusele uue 
mõõtme ja selle alusel saab edaspidi 
parandada ELi välispoliitika ühtsust, 
järjepidevust ja tõhusust;

B. arvestades, et Lissaboni lepingu 
rakendamine annab Euroopa 
välistegevusele uue mõõtme ja selle alusel 
saab edaspidi parandada ELi välispoliitika 
ühtsust, järjepidevust ja tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et Lissaboni leping on 
andnud Euroopa välistegevusele uue 
mõõtme ja selle alusel saab edaspidi 
parandada ELi välispoliitika ühtsust, 
järjepidevust ja tõhusust;

B. arvestades, et Lissaboni leping on 
andnud Euroopa välistegevusele uue 
mõõtme ja selle alusel saab edaspidi 
parandada ELi välispoliitika ühtsust, 
järjepidevust ja tõhusust ning välistegevust
laiemalt;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige
võimaldades liidul võtta rahvusvahelise 
rolli, mis vastab tema silmapaistvale 
majanduslikule staatusele ja 
ambitsioonidele, ning kujundada end 
mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes 
suudab jagada vastutust ülemaailmse 
julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;

C. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige 
selleks, et kujundada end mõjukaks 
ülemaailmseks toimijaks, kes suudab 
jagada vastutust ülemaailmse julgeoleku 
eest ja olla juhtrollis ühistele probleemidele 
ühiste lahenduste leidmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige 
võimaldades liidul võtta rahvusvahelise 
rolli, mis vastab tema silmapaistvale 
majanduslikule staatusele ja 
ambitsioonidele, ning kujundada end 
mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes 
suudab jagada vastutust ülemaailmse 
julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;

C. arvestades, et Lissaboni leping, milles ei 
suudetud näha ette majanduskriisi, pakub 
liikmesriikidele kriisist ülesaamisel vähe 
julgustust;

Or. en

Muudatusettepanek 16
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige
võimaldades liidul võtta rahvusvahelise 
rolli, mis vastab tema silmapaistvale 
majanduslikule staatusele ja 
ambitsioonidele, ning kujundada end 
mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes 
suudab jagada vastutust ülemaailmse 
julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;

C. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige 
pakkudes institutsioonilisi ja vahendeid, 
mis võimaldaksid liidul võtta 
rahvusvahelise rolli, mis vastab tema 
silmapaistvale majanduslikule staatusele ja 
ambitsioonidele, ning kujundada end 
mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes 
suudab jagada vastutust ülemaailmse 
julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et Lissaboni leping annab 
ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige 
võimaldades liidul võtta rahvusvahelise 
rolli, mis vastab tema silmapaistvale 
majanduslikule staatusele ja 
ambitsioonidele, ning kujundada end 
mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes 
suudab jagada vastutust ülemaailmse 
julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;

C. arvestades, et Lissaboni leping
võimaldab liidul võtta rahvusvahelise rolli, 
mis vastab tema silmapaistvale 
majanduslikule staatusele ja 
ambitsioonidele, ning kujundada end 
mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes 
suudab jagada vastutust ülemaailmse 
julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele 
probleemidele ühiste lahenduste leidmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa välistegevuse 
uus hoog nõuab ELilt strateegilisemat 
tegutsemist, et oma mõjuvõimu 
rahvusvaheliselt kasutada; arvestades, et 
ELi võime mõjutada rahvusvahelist 
korraldust sõltub mitte ainult liidu 
poliitikasuundade, toimijate ja 
institutsioonide ühtsusest, vaid ka ELi 
välispoliitika tegelikust strateegilisest 
kontseptsioonist, mis peab ühendama kõik 
liikmesriigid samade prioriteetide ja
eesmärkide toetuseks, nii et nad 
rahvusvahelisel areenil kõneleksid ühel 
kindlal häälel;

D. arvestades, et ELi võime mõjutada 
rahvusvahelist korraldust sõltub mitte 
ainult liidu poliitikasuundade, toimijate ja 
institutsioonide ühtsusest ja 
asjakohasusest, vaid ka partnerlussuhetest 
olemasolevate liitlastega, nagu USA ja 
tärkava majandusega osalejariigid, 
näiteks Brasiilia, Venemaa, India ja 
Hiina, kes muutuvad maailmas aina 
olulisemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa välistegevuse 
uus hoog nõuab ELilt strateegilisemat 
tegutsemist, et oma mõjuvõimu 
rahvusvaheliselt kasutada; arvestades, et 
ELi võime mõjutada rahvusvahelist 
korraldust sõltub mitte ainult liidu 
poliitikasuundade, toimijate ja 
institutsioonide ühtsusest, vaid ka ELi 
välispoliitika tegelikust strateegilisest 
kontseptsioonist, mis peab ühendama kõik 
liikmesriigid samade prioriteetide ja 
eesmärkide toetuseks, nii et nad 
rahvusvahelisel areenil kõneleksid ühel 
kindlal häälel;

D. arvestades, et Euroopa välistegevuse 
uus hoog nõuab, et EL võtaks 
rahvusvahelisel areenil poliitilise juhtrolli 
ja tegutseks strateegilisemalt; arvestades, 
et ELi võime mõjutada rahvusvahelist 
korraldust sõltub mitte ainult liidu 
poliitikasuundade, toimijate ja 
institutsioonide ühtsusest, vaid ka ELi 
strateegiast, mis põhineb aluslepingutes 
sätestatud väärtustel, põhimõtetel ja 
eesmärkidel ning määratletud
prioriteetidel ja eesmärkidel, mille peavad 
olema omaks võtnud kõik ELi 
institutsioonid ja liikmesriigid, nii et nad 
oleksid ühel kindlal seisukohal 
rahvusvahelisel areenil ning eeskätt ÜROs 
ja nendes rahvusvahelistes 
organisatsioonides, milles osaleb mitu ELi 
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liikmesriiki või kõik liikmesriigid;

Or. en

Muudatusettepanek 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et Euroopa välistegevuse 
uus hoog nõuab ELilt strateegilisemat 
tegutsemist, et oma mõjuvõimu
rahvusvaheliselt kasutada; arvestades, et 
ELi võime mõjutada rahvusvahelist 
korraldust sõltub mitte ainult liidu 
poliitikasuundade, toimijate ja 
institutsioonide ühtsusest, vaid ka ELi 
välispoliitika tegelikust strateegilisest 
kontseptsioonist, mis peab ühendama kõik 
liikmesriigid samade prioriteetide ja 
eesmärkide toetuseks, nii et nad 
rahvusvahelisel areenil kõneleksid ühel 
kindlal häälel;

D. arvestades, et Euroopa välistegevuse 
uus hoog nõuab ELilt strateegilisemat 
tegutsemist, et oma mõjuvõimu 
rahvusvaheliselt kasutada; arvestades, et 
ELi võime mõjutada rahvusvahelist 
korraldust sõltub mitte ainult liidu 
poliitikasuundade, toimijate ja 
institutsioonide ühtsusest, vaid ka ELi 
välispoliitika tegelikust strateegilisest 
kontseptsioonist, mis peab ühendama kõik 
liikmesriigid samade prioriteetide ja 
eesmärkide toetuseks, nii et nad 
rahvusvahelisel areenil kõneleksid ühel 
kindlal häälel; arvestades, et ELi 
välispoliitikale tuleb anda vajalikud 
vahendid, et liidul oleks võimalik 
tegutseda rahvusvahelisel areenil tõhusalt 
ja järjekindlalt;

Or. en

Muudatusettepanek 21
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et rahvusvahelises E. arvestades, et praeguses rahvusvahelises 
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korralduses toimuvad olulised muutused, 
mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti kahepoolsete ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada tõhusate 
lahenduste leidmist probleemidele, mis on 
Euroopa kodanikel ja kogu maailmal 
ühised;

korralduses toimuvad olulised muutused 
ning luuakse uued jõustruktuurid, mis 
sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate jõududega ja 
valitsusväliste osalistega, samuti 
kahepoolsete ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada tõhusate 
lahenduste leidmist ühistele probleemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad olulised muutused,
mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti kahepoolsete ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada tõhusate 
lahenduste leidmist probleemidele, mis on 
Euroopa kodanikel ja kogu maailmal 
ühised;

E. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad olulised muutused 
ning tekivad uued probleemid, mis 
nõuavad ELi aktiivsemat suhtlemist
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti kahepoolsete ja mitmepoolsete 
partnerite ja institutsioonidega, et 
edendada tõhusate lahenduste leidmist 
probleemidele, mis on Euroopa kodanikel 
ja kogu maailmal ühised;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad olulised muutused, 

E. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad olulised muutused, 
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mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti kahepoolsete ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada tõhusate 
lahenduste leidmist probleemidele, mis on 
Euroopa kodanikel ja kogu maailmal 
ühised;

mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti kahepoolsete ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada ja taotleda 
tõhusate lahenduste leidmist 
probleemidele, mis võivad mõjutada 
ülemaailmset julgeolekut;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et uus hoog peab viima ka 
vastastikuse kasu ja huvide alusel uue 
lähenemiseni nii uutes kui ka vanades 
ELi strateegilistes partnerlussuhetes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 25
Elmar Brok

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et uus hoog peab viima ka 
vastastikuse kasu ja huvide alusel uue 
lähenemiseni nii uutes kui ka vanades ELi 
strateegilistes partnerlussuhetes;

F. arvestades, et uus hoog peab viima ka 
vastastikuse kasu ja huvide alusel uue 
lähenemiseni nii uutes kui ka vanades ELi 
strateegilistes partnerlussuhetes, ning 
arvestades, et EL kinnitab veel kord oma 
pühendumist Atlandi-ülestele 
partnerlussuhetele USAga ning Atlandi-
ülese tõketeta turu eesmärgile, mis peaks 
panema aluse tugevdatud Atlandi-ülestele 
suhetele;
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Or. en

Muudatusettepanek 26
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et uus hoog peab viima ka 
vastastikuse kasu ja huvide alusel uue 
lähenemiseni nii uutes kui ka vanades ELi 
strateegilistes partnerlussuhetes;

F. arvestades, et uus hoog peab viima ka 
uue lähenemiseni nii uutes kui ka vanades 
ELi strateegilistes partnerlussuhetes, peaks 
selle aluseks olema ühised põhiväärtused, 
nagu suundumus demokraatia poole, 
inimõiguste, põhivabaduste ja õigusriigi 
põhimõtte austamine ning vastastikune 
kasu ja huvid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et uus hoog peab viima ka 
vastastikuse kasu ja huvide alusel uue 
lähenemiseni nii uutes kui ka vanades ELi 
strateegilistes partnerlussuhetes;

F. arvestades, et uus hoog, põhinedes 
vastastikusel kasul ja huvidel, 
universaalsetel väärtustel ja ELi 
aluspõhimõtetel, nagu inimõigused ja 
õigusriigi põhimõte ning rahvusvaheline 
õigus, usaldusel ja ühisel arusaamisel 
ülemaailmsest julgeolekust, peab viima ka 
uue lähenemiseni nii uutes kui ka vanades 
ELi strateegilistes partnerlussuhetes;

Or. en
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Muudatusettepanek 28
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et ELi välispoliitika 
parlamentaarne järelevalve on ülioluline, et 
Euroopa välistegevust mõistaksid ja 
toetaksid ELi kodanikud; arvestades, et 
Euroopa Parlament ja liikmesriikide 
parlamendid peavad üheskoos kindlaks 
määrama parlamentidevahelise koostöö 
tulemusliku ja regulaarse korralduse ja 
edendamise ELis kooskõlas Lissaboni 
lepingu protokolli nr 1 artiklitega 9 ja 10;

G. arvestades, et ELi välispoliitika 
parlamentaarne järelevalve on ülioluline, et 
Euroopa välistegevust mõistaksid ja 
toetaksid ELi kodanikud; arvestades, et 
järelevalve tugevdab kõnealuse tegevuse 
õiguspärasust; arvestades, et Euroopa 
Parlament ja liikmesriikide parlamendid 
peavad üheskoos kindlaks määrama 
parlamentidevahelise koostöö tulemusliku 
ja regulaarse korralduse ja edendamise 
ELis kooskõlas Lissaboni lepingu 
protokolli nr 1 artiklitega 9 ja 10;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus G 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

G. arvestades, et ELi välispoliitika 
parlamentaarne järelevalve on ülioluline, et 
Euroopa välistegevust mõistaksid ja 
toetaksid ELi kodanikud; arvestades, et 
Euroopa Parlament ja liikmesriikide 
parlamendid peavad üheskoos kindlaks 
määrama parlamentidevahelise koostöö 
tulemusliku ja regulaarse korralduse ja 
edendamise ELis kooskõlas Lissaboni 
lepingu protokolli nr 1 artiklitega 9 ja 10;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en
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Muudatusettepanek 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. on rahul nõukogu aastaaruandega ja 
kiidab selle läbipaistvat ja konkreetsetele 
teemadele keskenduvat struktuuri, mis 
annab selge ülevaate ühise välis- ja
julgeolekupoliitika valdkonna 
poliitikasuundadest ja tegevusest; mainib 
tunnustavalt ka nõukogu kavatsust panna 
suuremat rõhku ja keskenduda enam 
konfliktide ja probleemide piirkondlikule 
kontekstile; peab siiski laiduväärseks
asjaolu, et aruandes ei esitata ühtegi 
võimalikku lähenemisviisi nende 
konfliktide ja probleemide lahendamiseks;

1. on rahul nõukogu aastaaruandega ja 
kiidab selle läbipaistvat ja konkreetsetele 
teemadele keskenduvat struktuuri, mis 
annab selge ülevaate ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika valdkonna 
poliitikasuundadest ja tegevusest; mainib 
tunnustavalt ka nõukogu kavatsust panna 
suuremat rõhku ja keskenduda enam 
konfliktide ja probleemide piirkondlikule 
kontekstile; kahetseb siiski asjaolu, et 
aruandes ei esitata ühtegi võimalikku 
lähenemisviisi nende konfliktide ja 
probleemide lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 31

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu üles mitte piirduma 
ÜVJP aastaaruande puhul vaid ÜVJP 
meetmete kirjeldusega; on seisukohal, et 
aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid 
riikide kaupa esitatud sündmuste ja 
suundumuste kataloogi;

2. kutsub nõukogu üles mitte piirduma 
ÜVJP aastaaruande puhul vaid ÜVJP 
meetmete kirjeldusega; on seisukohal, et 
aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid 
riikide kaupa esitatud sündmuste ja 
suundumuste kataloogi ning selles tuleks 
käsitleda ka ELi välispoliitika 
tulemuslikkuse küsimust ning vahendeid, 
mis on vajalikud ELi välistegevuse 
eesmärkide saavutamiseks; palub 
nõukogul lisada aruandesse ka hinnang 
ÜVJP ja muude liidu välispoliitika 
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meetmete vahelise kooskõlastatuse ja 
ühtsuse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Hannes Swoboda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu üles mitte piirduma 
ÜVJP aastaaruande puhul vaid ÜVJP 
meetmete kirjeldusega; on seisukohal, et 
aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid 
riikide kaupa esitatud sündmuste ja 
suundumuste kataloogi;

2. kutsub nõukogu üles mitte piirduma 
ÜVJP aastaaruande puhul vaid ÜVJP 
meetmete kirjeldusega; on seisukohal, et 
aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid 
riikide kaupa esitatud sündmuste ja 
suundumuste kataloogi, kuid see peaks 
hõlmama ka ÜVJP raames läbiviidava 
tegevuse kohta antavatel hinnangutel 
põhinevaid strateegilisi ja korralduslikke 
soovitusi tulevikuks;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kutsub nõukogu üles mitte piirduma 
ÜVJP aastaaruande puhul vaid ÜVJP 
meetmete kirjeldusega; on seisukohal, et 
aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid 
riikide kaupa esitatud sündmuste ja 
suundumuste kataloogi;

2. kutsub nõukogu üles mitte piirduma 
ÜVJP aastaaruande puhul vaid ÜVJP 
meetmete kirjeldusega; on seisukohal, et 
aruanne peaks sisaldama enamat kui vaid 
riikide kaupa esitatud sündmuste ja 
suundumuste kataloogi; palub seetõttu 
nõukogul kasutada võimalust luua ÜVJP 
aastaaruandest poliitika- ja 
lahendustekeskne vahend;
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Or. en

Muudatusettepanek 34
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. usub, et ÜVJP aastaaruanne peaks 
kasutama Lissaboni lepinguga loodud uut
hoogu ja olema institutsioonidevahelise 
tõhustatud dialoogi vahendiks, eriti 
aruteludel selle üle, kuidas ELi 
välispoliitika strateegiat rakendada, selle 
tulemuslikkust hinnata ja tulevased suunad 
paika panna;

3. usub, et ÜVJP aastaaruanne peaks 
põhinema Lissaboni lepinguga loodud 
uuel institutsioonilisel raamistikul ja 
olema institutsioonidevahelise tõhustatud 
dialoogi vahendiks, eriti aruteludel selle 
üle, kuidas ELi välispoliitika strateegiat 
rakendada, selle tulemuslikkust hinnata ja 
tulevased suunad paika panna;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. usub, et ÜVJP aastaaruanne peaks 
kasutama Lissaboni lepinguga loodud uut 
hoogu ja olema institutsioonidevahelise 
tõhustatud dialoogi vahendiks, eriti 
aruteludel selle üle, kuidas ELi 
välispoliitika strateegiat rakendada, selle 
tulemuslikkust hinnata ja tulevased suunad 
paika panna;

3. usub, et ÜVJP aastaaruanne peaks 
kasutama Lissaboni lepinguga loodud uut 
potentsiaali ja olema 
institutsioonidevahelise tõhustatud dialoogi 
vahendiks, eriti aruteludel selle üle, kuidas 
ELi välispoliitika strateegiat rakendada, 
selle tulemuslikkust hinnata ja tulevased 
suunad paika panna;

Or. en
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Muudatusettepanek 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. kordab oma seisukohta, mille kohaselt 
tuleks välja töötada ELi välispoliitika ühtne 
strateegia, mis põhineb Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkidel 
ja põhimõtetel ning milles tuleks selgelt 
määratleda ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika huvid; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles parlamendi asjaomaseid 
organeid sellesse töösse täielikult 
kaasama;

4. kordab oma seisukohta, mille kohaselt 
tuleks välja töötada ELi välispoliitika ühtne 
strateegia, mis põhineb Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkidel 
ja põhimõtetel ning milles tuleks selgelt 
määratleda ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika huvid; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kasutama oma volitusi täiel 
määral ära, et algatada, viia ellu ja tagada 
ÜVJP järgimine, parlamendi asjaomaseid 
organeid sellesse töösse täielikult kaasates;

Or. en

Muudatusettepanek 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. palub välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal 
kasutada täiel määral ära talle 
aluslepingutega, eeskätt Euroopa Liidu 
lepingu artikliga 18 antud rolli ja 
pädevusi, et võtta liidu välistegevuses 
suurem juhtroll; tuletab sellega seoses 
meelde, et aluslepingute järgi suunab 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ÜVJPd ning kooskõlastab ELi 
välistegevuse kõiki aspekte; usub, et 
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ainult siis, kui välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtab 
omaks põhimõttelise tegevuskava seadja 
ja otsuste kujundaja rolli, muutub ELi 
välistegevus, sealhulgas ÜVJP 
valdkonnas, tulemuslikumaks, ühtsemaks, 
nähtavamaks ja vastutustundlikumaks; 
palub liikmesriikidel täiel määral ja 
ennetavalt toetada kõrget esindajat 
kirjeldatud rolli omaksvõtmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja
justiits- ja siseküsimused;

5. rõhutab, et välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
juhtimisel tuleb suurendada ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada tuleb ELi 
ja liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat 
ja tugevdada tuleb paljude 
institutsiooniliste osaliste vahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et ELil oleks võimalik töötada välja
strateegiline lähenemine naaberriikidele, 
kanditaatriikidele ja ühinemisväljavaatega 
partnerriikidele, samuti muudes
poliitikavaldkondades, nagu inimõiguste ja 
demokraatia edendamine, kaubandus, 
areng, energiajulgeolek, õigusküsimused,
siseküsimused;

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

5. rõhutab vajadust ühtsuse järele Euroopa 
välisteenistuse, liikmesriikide ja komisjoni 
vahel ning nõuab, et suurendataks ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdataks institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 40
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 



AM\859936ET.doc 23/178 PE452.878v03-00

ET

poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse, 
asjaomaste organite ning Euroopa 
Parlamendi komisjonide ja komisjoni 
asjaomaste teenistuste vahel, et välja 
töötada strateegiline lähenemine meie 
naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, komisjoni ja 
liikmesriikide vahel ning suurendada ELi 
ja liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat 
ja tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

Or. en
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Muudatusettepanek 42
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
võimalikele kandidaat- ja muudele 
riikidele, samuti sellistes 
poliitikavaldkondades nagu kaubandus, 
areng, energiajulgeolek ja justiits- ja 
siseküsimused;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 

5. rõhutab, et taotleda tuleb ühtsust 
Euroopa välisteenistuse, liikmesriikide ja 
komisjoni vahel ning suurendada ELi ja 
liikmesriikide tasandi vahelist sünergiat ja 
tugevdada institutsioonidevahelist 
kooskõlastust eesmärgiga paremini 
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integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused;

integreerida kõik asjakohased vahendid ja 
poliitikasuunad ning esitada ELi ühtne 
sõnum põhilistes poliitilistes küsimustes; 
on seisukohal, et vaja on kõigil tasanditel 
toimuvat koostööd Euroopa välisteenistuse 
ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel, 
et välja töötada strateegiline lähenemine 
meie naaberriikidele, kanditaatriikidele ja 
ühinemisväljavaatega partneririikidele, 
samuti sellistes poliitikavaldkondades nagu 
kaubandus, areng, energiajulgeolek ja 
justiits- ja siseküsimused ning 
inimõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja välispoliitiliste meetmete vahel, 
aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab 
liidul tõhusamalt vahendada oma huve ja 
väärtusi viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses 
ja majandusliku jõuna;

6. ootab, et Euroopa välisteenistus 
tunnistaks ELi liikmesriikide 
majanduslikke raskusi, jälgides, et ta ei 
dubleeriks liikmesriikide olemasolevate 
välisteenistuste tegevust, ning tunnustades 
Euroopa Ülemkogu pühendumist 
Euroopa välisteenistusega seotud 
kulutõhususe ja eelarve neutraalsuse 
põhimõttele;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. ootab, et Euroopa välisteenistus,
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja välispoliitiliste meetmete vahel,
aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab 
liidul tõhusamalt vahendada oma huve ja 
väärtusi viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses ja
majandusliku jõuna;

6. rõhutab, et Euroopa välisteenistus ei ole 
mingil juhul institutsioon, mis sobib 
kooskõlastama ÜVJPd ja välispoliitilisi 
meetmeid, kuna see ei ole ei läbipaistev 
ega demokraatlik ja on juhitud 
individuaalsetest huvidest;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja välispoliitiliste meetmete vahel, 
aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab liidul 
tõhusamalt vahendada oma huve ja väärtusi 
viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses 
ja majandusliku jõuna;

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist ning 
lõimitust ÜVJP ja muude välispoliitiliste 
meetmete vahel, aitab tugevdada ELi 
poliitilist rolli ja mõju ülemaailmsel areenil 
ning võimaldab liidul tõhusamalt ja 
ühtsemalt vahendada oma huve ja väärtusi,
täpsemalt ÜRO Julgeolekunõukogus;

Or. en

Muudatusettepanek 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja välispoliitiliste meetmete vahel, 
aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab liidul 
tõhusamalt vahendada oma huve ja väärtusi 
viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses ja 
majandusliku jõuna;

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja muude välispoliitiliste meetmete 
vahel, aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab liidul 
tõhusamalt vahendada oma huve ja väärtusi 
viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses ja 
majandusliku jõuna; kutsub välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
looma vajalikud Euroopa välisteenistuse 
sisesed kooskõlastamisstruktuurid ja 
-mehhanismid;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja välispoliitiliste meetmete vahel, 
aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab liidul 
tõhusamalt vahendada oma huve ja väärtusi 
viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses ja 
majandusliku jõuna;

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
kooskõlastades ÜVJPd ja muid 
välispoliitilisi meetmeid, aitab tugevdada 
ELi rolli ja mõju ülemaailmsel areenil ning 
võimaldab liidul tõhusamalt vahendada 
oma huve ja väärtusi viisil, mis vastab liidu 
praegusele staatusele rahvusvahelises 
kaubanduses ja majandusliku jõuna;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja välispoliitiliste meetmete vahel, 
aitab tugevdada ELi rolli ja mõju 
ülemaailmsel areenil ning võimaldab liidul 
tõhusamalt vahendada oma huve ja väärtusi 
viisil, mis vastab liidu praegusele 
staatusele rahvusvahelises kaubanduses ja 
majandusliku jõuna;

6. ootab, et Euroopa välisteenistus, 
edendades tihedamat kooskõlastamist 
ÜVJP ja liikmesriikide välispoliitiliste 
meetmete vahel, aitab tugevdada ELi rolli 
ja mõju ülemaailmsel areenil ning 
võimaldab liidul tõhusamalt vahendada 
oma huve ja väärtusi viisil, mis vastab liidu 
praegusele staatusele rahvusvahelises 
kaubanduses ja majandusliku jõuna;

Or. en

Muudatusettepanek 50
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses 
vajalikuks, et ELi liikmesriigid mitte 
ainult ei lepi kokku välis- ja
julgeolekupoliitika ühises strateegias, vaid 
tagavad ka selle, et nende riiklik poliitika 
ELi seisukohti toetab;

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid panustaksid Euroopa 
ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse, 
jagaksid ning toetaksid seda;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi 
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
riiklik poliitika ELi seisukohti toetab;

7. märgib siiski, et Euroopa välisteenistuse 
loomine üksi ei too kaasa ELi 
välispoliitika ühtsust ja järjepidevust; 
peab vajalikuks, et ELi välispoliitika 
strateegia tõhusaks elluviimiseks ELi 
liikmesriigid mitte ainult ei lepi kokku 
välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
riiklik poliitika on ELi ühiselt 
kokkulepitud seisukohtadega kooskõlas, 
mitte nendega vastuolus;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses 
vajalikuks, et ELi liikmesriigid mitte 
ainult ei lepi kokku välis- ja
julgeolekupoliitika ühises strateegias, vaid 
tagavad ka selle, et nende riiklik poliitika 
ELi seisukohti toetab;

7. märgib siiski, et välispoliitika kõikide 
valdkondade täielikku ühtsust ja 
järjepidevust ELi tasandil ei ole võimalik 
saavutada liikmesriikide huvide, 
probleemkohtade ja strateegiliste 
väljavaadete paratamatute erinevuste 
tõttu; realistlikus plaanis peaks EL seega 
keskenduma oma jõupingutustele 
kaubanduse, arendustöö ja
humanitaarküsimuste valdkonnas, millele 
ta võib lisandväärtust pakkuda;

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi 
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
riiklik poliitika ELi seisukohti toetab;

7. märgib siiski, et paralleelselt Euroopa 
välisteenistuse loomisega nõuab ELi ühise
poliitika täieliku ühtsuse ja järjepidevuse 
saavutamine ennekõike ELi liikmesriikide 
poliitilist tahet ületada oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi 
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
riiklik poliitika ELi seisukohti toetab;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi 
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
riiklik poliitika ELi seisukohti toetab;

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes, nagu Venemaa, Türgi ja 
Kosovo; peab sellega seoses vajalikuks, et 
ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi kokku 
välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid ka kohandavad oma 
riikliku poliitika viisil, mis toetab ELi
ühiseid suuniseid, meetmeid ja seisukohti
ning väldib riiklikke meetmeid, mis on 
liidu huvidega vastuolus;
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Or. en

Muudatusettepanek 55
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
riiklik poliitika ELi seisukohti toetab;

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid lepivad kokku välis- ja 
julgeolekupoliitika ühises strateegias;

Or. en

Muudatusettepanek 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
täielikku ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi 
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 

7. märgib siiski, et ELi välispoliitika 
suuremat ühtsust ja järjepidevust ei 
saavutata lihtsalt Euroopa välisteenistuse 
loomisega, vaid see eeldab ka seda, et ELi 
liikmesriigid ületavad oma erinevad 
seisukohad põhilistes välispoliitilistes 
küsimustes; peab sellega seoses vajalikuks, 
et ELi liikmesriigid mitte ainult ei lepi 
kokku välis- ja julgeolekupoliitika ühises 
strateegias, vaid tagavad ka selle, et nende 
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riiklik poliitika ELi seisukohti toetab; riiklik poliitika ELi seisukohti toetab;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Hannes Swoboda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. avaldab sellega seoses kahetsust, et 
mitmel juhul on liikmesriikide 
üksikesindajate või esindajarühmade 
tehtud avaldused jätnud mulje 
ühtsusetusest ning teinud välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja töö 
väga raskeks; palub seetõttu 
liikmesriikidel hoiduda sellisest 
individuaalsest ja kooskõlastamata 
tegevusest ja avaldustest ning püüda 
panustada tulemuslikku ja nähtavasse 
ÜVJPsse;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Hannes Swoboda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. palub teisalt välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal teha 
ELi seisukohad selgesti kuuldavaks, 
reageerida kiiresti ja nähtavalt ning anda 
ÜVJP-le selge ja konkreetne kuju;

Or. en
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Muudatusettepanek 59
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. rõhutab, et ELi eriesindajate roll peaks 
üldiselt olema ELi poliitika esindamine ja 
kooskõlastamine piirkondades, kus ELil 
on erilised strateegilised või 
julgeolekuhuvid, mis nõuab EL pidevat 
kohalolu ja nähtavust; on arvamusel, et 
ELi eriesindajate ja Euroopa
välisteenistuse asjaomaste osakondade 
tegevus peab olema kooskõlastatud ja 
olulised teemad, millega seni tegelesid 
isiklikud esindajad, tuleks uuesti läbi 
arutada ja esitada ettepanekud, mille järgi 
selle rolli võtavad üle Euroopa 
välisteenistuse kõrged ametnikud või ELi 
eriesindajad; peab äärmiselt vajalikuks, et 
ELi eriesindajate rolli ja volituste 
kindlaksmääramisel toimuks eelnevast 
konsulteerimine parlamendiga ja et 
vastavalt ELi lepingu artikli 36 lõikele 1 
esitaksid ELi eriesindajad parlamendile 
ettepanekud teavitamise ja aruannete 
menetluste ja valdkondade kohta;

8. märgib, et Euroopa välisteenistuse 
loomine vastavalt Lissaboni lepingule 
toob kaasa uue struktuuri tekke; pidades 
silmas, et mõned ELi eriesindajate
ametiajad lõppevad 2011. aasta jooksul, 
rõhutab seetõttu, et ELi eriesindajate roll
tuleks uuesti üle vaadata; on arvamusel, et 
praeguste ELi eriesindajate ja Euroopa 
välisteenistuse asjaomaste osakondade 
tegevus peab olema kooskõlastatud ja 
olulised teemad, millega seni tegelesid 
isiklikud esindajad, tuleks uuesti läbi 
arutada ja esitada ettepanekud, mille järgi 
selle rolli võtavad üle Euroopa 
välisteenistuse kõrged ametnikud või ELi 
eriesindajad; peab äärmiselt vajalikuks, et 
ELi eriesindajate rolli ja volituste 
kindlaksmääramisel toimuks eelnevast 
konsulteerimine parlamendiga ja et 
vastavalt ELi lepingu artikli 36 lõikele 1 
esitaksid ELi eriesindajad parlamendile 
ettepanekud teavitamise ja aruannete 
menetluste ja valdkondade kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. tuletab meelde välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 
8. juulil 2010. aastal parlamendile tehtud 
avaldust Euroopa välisteenistuse 
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juhtimise põhikorralduse kohta, milles ta 
kohustus looma asjakohase kriisiohjamise 
ja rahu kindlustamise struktuuri, milles 
nii asjakohased komisjonist Euroopa 
välisteenistuse alla üleviidud üksused, mis 
tegelevad kriisidele reageerimise 
planeerimise ja kavandamisega, 
konfliktide ennetamise ja rahu 
kindlustamisega, kui ka ÜJKP struktuurid 
töötaksid tihedas koostöös ja koostoimes 
kõrge esindaja otsesel vastutusel ja 
pädevuses; tuletab lisaks meelde, et oma 
7. septembri 2010. aasta kirjas 
väliskomisjonile väljendas välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja oma 
kavatsust luua sihtotstarbeline kriisile 
reageerimise ja rahu kindlustamise 
osakond, mis oleks võrdne muude 
kriisiohjamise osakondadega – nagu 
kriisiohjamise ja planeerimise direktoraat, 
tsiviiloperatsioonide planeerimise ja 
läbiviimise teenistus ning sõjaline staap –
ning mille ülesanne oleks muu hulgas 
valmistada stabiliseerimisvahendi alusel 
ette kriisile reageerimise meetmed; ootab, 
et välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja täidaks need kohustused kiiresti; 
usub, et selleks, et pakkuda liidule, 
tulemuslikku, tõhusat ja ühtset 
kriisiohjamise ja rahu kindlustamise 
struktuuri, tuleks eespool nimetatud eri 
osakonnad tuua ühe tegevdirektori 
juhtimise alla ning Euroopa 
välisteenistuse raames tuleks luua 
kriisijuhtimise nõukogu;

Or. en

Muudatusettepanek 61
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et aluslepingu kohaselt 
tuleb parlamendiga ÜVJP ja ÜJKP 
küsimustes konsulteerida, parlamendi 
seisukohti tuleb nõuetekohaselt arvestada 
ja parlament võib esitada soovitusi; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles tugevdama välistegevuse 
valdkonda puudutavat konsulteerimis- ja 
aruandekohustust, mida seni on täitnud 
komisjon ja nõukogu; ootab, et 
tugevdataks parlamendi õigust teha
demokraatlikku kontrolli ELi välisabi 
vahendite strateegilisel kavandamisel;

9. tuletab meelde, et aluslepingu kohaselt 
tuleb parlamendiga ÜVJP ja ÜJKP 
küsimustes konsulteerida, parlamendi 
seisukohti tuleb nõuetekohaselt arvestada 
ja parlament võib esitada soovitusi; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles tugevdama välistegevuse 
valdkonda puudutavat konsulteerimis- ja 
aruandekohustust, mida seni on täitnud 
komisjon ja nõukogu; palub nõukogul 
võtta omaks konstruktiivne lähenemisviis 
ELi välisabi vahendite, sh 
stabiliseerimisvahendiga seotud 
lepituskomitee raames, tunnistades 
Euroopa Parlamendi õigust teostada
demokraatlikku kontrolli 
strateegiadokumentide ja mitmeaastaste 
tegevuskavade üle, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 290;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. tuletab meelde, et aluslepingu kohaselt 
tuleb parlamendiga ÜVJP ja ÜJKP 
küsimustes konsulteerida, parlamendi 
seisukohti tuleb nõuetekohaselt arvestada 
ja parlament võib esitada soovitusi; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles tugevdama välistegevuse 
valdkonda puudutavat konsulteerimis- ja 
aruandekohustust, mida seni on täitnud 
komisjon ja nõukogu; ootab, et tugevdataks 

9. tuletab meelde, et aluslepingust 
tuleneva Euroopa Parlamendi õiguse
kohaselt tuleb parlamendiga ÜVJP ja 
ÜJKP küsimustes konsulteerida, 
parlamendi seisukohti tuleb nõuetekohaselt 
arvestada ja parlament võib esitada 
soovitusi; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tugevdama 
välistegevuse valdkonda puudutavat 
konsulteerimis- ja aruandekohustust, mida 
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parlamendi õigust teha demokraatlikku 
kontrolli ELi välisabi vahendite 
strateegilisel kavandamisel;

seni on täitnud komisjon ja nõukogu; 
ootab, et täiel määral tunnustataks ja
tugevdataks parlamendi õigust teha 
demokraatlikku kontrolli ELi välisabi 
vahendite strateegilisel kavandamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Roberto Gualtieri

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. kordab oma seisukohta, mille järgi 
tuleb vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 218 lõikele 10 teavitada täielikult 
parlamenti rahvusvaheliste lepingute 
sõlmimiseni viiva menetluse esialgses, 
läbirääkimiste ja lõppetapis; ootab, et 
komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja esitaks kogu asjakohase teabe 
läbirääkimiste kohta kogu menetluse 
jooksul, sh läbirääkimisjuhised ja 
läbirääkimisdokumentide projektid, ning 
tuletab meelde, et deklaratsioonis poliitilise 
vastutuse kohta lubas komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
kohaldada konfidentsiaalsete ÜVJP 
dokumentide suhtes rahvusvahelisi 
lepinguid käsitleva raamkokkuleppe 
sätteid; nõuab, et seataks sisse tõhus 
töökorraldus, mis ühendaks parlamendi 
õiguste austamise vajalikul määral 
konfidentsiaalsuse tagamisega; usub, et 
vaja on laialdast, ELi kõiki institutsioone ja 
organeid hõlmavat kokkulepet, mis 
reguleeriks parlamendiliikmete 
juurdepääsu konfidentsiaalsetele 
dokumentidele;

10. kordab oma seisukohta, mille järgi on
vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 218 
lõikele 6 vaja Euroopa Parlamendi 
arvamust/nõusolekut kõikide 
rahvusvaheliste lepingute, sealhulgas 
peamiselt ÜVJPga seotud lepingute 
sõlmimisel, välja arvatud üksnes juhul, 
kui leping on seotud eranditult ÜVJPga; 
vastavalt ELi toimimise lepingu
artikli 218 lõikele 10 tuleb parlamenti
täielikult teavitada rahvusvaheliste 
lepingute sõlmimiseni viiva menetluse 
esialgses, läbirääkimiste ja lõppetapis; 
ootab, et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja esitaks kogu asjakohase teabe 
läbirääkimiste kohta kogu menetluse 
jooksul, sh läbirääkimisjuhised ja 
läbirääkimisdokumentide projektid, ning 
tuletab meelde, et deklaratsioonis poliitilise 
vastutuse kohta lubas komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
kohaldada konfidentsiaalsete ÜVJP 
dokumentide suhtes rahvusvahelisi 
lepinguid käsitleva raamkokkuleppe 
sätteid; nõuab, et seataks sisse tõhus 
töökorraldus, mis ühendaks parlamendi 
õiguste austamise vajalikul määral 
konfidentsiaalsuse tagamisega; usub, et 
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vaja on laialdast, ELi kõiki institutsioone ja 
organeid hõlmavat kokkulepet, mis 
reguleeriks parlamendiliikmete 
juurdepääsu konfidentsiaalsetele 
dokumentidele;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta peab ÜVJP 
eelarvemenetluse küsimustes pakkuma 
rohkem läbipaistvust ja nõuetekohaselt 
reguleerima eelarvepädeva institutsiooni 
esitatavad nõuded teabele, selleks et see 
institutsioon saaks regulaarselt 
ammendavat teavet selles 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ja rahalise mõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonid tuleks kirjendada 
eelarves; kordab oma seisukohta, et ÜVJP 
demokraatliku legitiimsuse 
suurendamiseks tuleks enne ÜJKP 
missioonide käivitamist konsulteerida
Euroopa Parlamendi pädevate organitega 
ja neil peaks olema võimalik 
nõuetekohaselt kontrollida eelkõige ÜJKP 
missioone;

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta peab ÜVJP 
eelarvemenetluse küsimustes pakkuma 
rohkem läbipaistvust ja nõuetekohaselt 
reguleerima eelarvepädeva institutsiooni 
esitatavad nõuded teabele, selleks et see 
institutsioon saaks regulaarselt 
ammendavat teavet selles 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ja rahalise mõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonid tuleks kirjendada 
eelarves; kordab, et enne ÜJKP 
missioonide käivitamist tuleks Euroopa 
Parlamendi pädevaid organeid
nõuetekohaselt teavitada;
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Or. en

Muudatusettepanek 65
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta peab ÜVJP 
eelarvemenetluse küsimustes pakkuma 
rohkem läbipaistvust ja nõuetekohaselt 
reguleerima eelarvepädeva institutsiooni 
esitatavad nõuded teabele, selleks et see 
institutsioon saaks regulaarselt 
ammendavat teavet selles 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ja rahalise mõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonid tuleks kirjendada 
eelarves; kordab oma seisukohta, et ÜVJP 
demokraatliku legitiimsuse 
suurendamiseks tuleks enne ÜJKP 
missioonide käivitamist konsulteerida 
Euroopa Parlamendi pädevate organitega ja 
neil peaks olema võimalik nõuetekohaselt 
kontrollida eelkõige ÜJKP missioone;

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta peab ÜVJP 
eelarvemenetluse küsimustes pakkuma 
rohkem läbipaistvust ja nõuetekohaselt 
reguleerima eelarvepädeva institutsiooni 
esitatavad nõuded teabele, selleks et see 
institutsioon saaks regulaarselt 
ammendavat teavet selles 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ja rahalise mõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonid tuleks kirjendada 
eelarves; kordab oma seisukohta, et ÜVJP 
demokraatliku legitiimsuse 
suurendamiseks tuleks enne ÜJKP 
missioonide käivitamist konsulteerida 
Euroopa Parlamendi pädevate organitega ja 
neil peaks olema võimalik nõuetekohaselt 
kontrollida eelkõige ÜJKP missioone; 
rõhutades, et Lissaboni lepingus esitatud 
usaldusväärsuse ja enesemääratluse 
kriteeriumide täitmiseks tuleb ÜVJP 
eesmärkide täitmiseks eraldada 
asjakohased eelarvevahendid;

Or. en
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Muudatusettepanek 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta peab ÜVJP 
eelarvemenetluse küsimustes pakkuma 
rohkem läbipaistvust ja nõuetekohaselt 
reguleerima eelarvepädeva institutsiooni 
esitatavad nõuded teabele, selleks et see 
institutsioon saaks regulaarselt 
ammendavat teavet selles 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ja rahalise mõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonid tuleks kirjendada 
eelarves; kordab oma seisukohta, et ÜVJP 
demokraatliku legitiimsuse 
suurendamiseks tuleks enne ÜJKP 
missioonide käivitamist konsulteerida 
Euroopa Parlamendi pädevate organitega ja 
neil peaks olema võimalik nõuetekohaselt 
kontrollida eelkõige ÜJKP missioone;

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevaheline kokkulepe 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta peab ÜVJP 
eelarvemenetluse küsimustes pakkuma 
rohkem läbipaistvust ja nõuetekohaselt 
reguleerima eelarvepädeva institutsiooni 
esitatavad nõuded teabele, selleks et see 
institutsioon saaks regulaarselt 
ammendavat teavet selles 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ja rahalise mõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
(ÜJKP) missioonid tuleks kirjendada 
eelarves, kuid usub, et täielik läbipaistvus 
ja demokraatlik kontroll nõuavad eraldi 
eelarveridu iga missiooni puhul; kordab 
oma seisukohta, et ÜVJP demokraatliku 
legitiimsuse suurendamiseks tuleks enne 
ÜJKP missioonide käivitamist 
konsulteerida Euroopa Parlamendi 
pädevate organitega ja neil peaks olema 
võimalik nõuetekohaselt kontrollida 
eelkõige ÜJKP missioone;

Or. en
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Muudatusettepanek 67
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on arvamusel, et regulaarseid ÜVJP-
teemalisi ühiskonsultatsioone tuleks 
täiendada lisakohtumistega, mida 
korraldatakse siis, kui tekib vajadus
eelnevaks teavitamiseks; soovitab sellega 
seoses neil kohtumistel tegeleda ka 
kesksete strateegiliste ja sõjalis-poliitiliste 
teadmiste vahendamisega, et parandada 
tulevaste missioonide kavandamist ja 
juhtimist ning aidata välja töötada tulevaste 
vajaduste jaoks tulevikku suunatud 
lähenemisviisi; tuletab lisaks meelde, et 
vastavalt ELi lepingu artikli 41 lõikele 3 
tuleb teatavate ÜVJP algatuste 
kiireloomulise rahastamise korral 
parlamendiga eelnevalt konsulteerida ja 
parlamenti tuleb sellest piisavalt teavitada;

12. on arvamusel, et regulaarseid ÜVJP-
teemalisi ühiskonsultatsioone tuleks 
täiendada lisakohtumistega, mida 
korraldatakse eelnevaks teavitamiseks; 
soovitab sellega seoses neil kohtumistel 
tegeleda ka kesksete strateegiliste ja 
sõjalis-poliitiliste teadmiste 
vahendamisega, et parandada tulevaste 
missioonide kavandamist ja juhtimist ning 
aidata välja töötada tulevaste vajaduste 
jaoks tulevikku suunatud lähenemisviisi; 
tuletab lisaks meelde, et vastavalt ELi 
lepingu artikli 41 lõikele 3 tuleb teatavate 
ÜVJP algatuste kiireloomulise rahastamise 
korral parlamendiga eelnevalt 
konsulteerida ja parlamenti tuleb sellest 
piisavalt teavitada;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. võtab teadmiseks oma aluslepingust 
tuleneva kohustuse määrata üheskoos 
liikmesriikide parlamentidega kindlaks 
parlamentidevahelise koostöö tulemusliku 
ja regulaarse korralduse ning 
edendamise, eeskätt ühise välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab et ÜJKP meetmed tuleks 
integreerida kriisi sattunud riikidele ja 
piirkondadele suunatud terviklikku 
poliitikasse; rõhutab ühtlasi, et kui praegu 
on põhirõhk ÜJKP missioonide edukal 
lähetamisel, siis edaspidi tuleks see 
suunata sellele, et rohkem tähelepanu 
pöörata missioonide edukale läbiviimisele
ja kestvale mõjule kohapeal;

13. rõhutab et ÜJKP meetmed tuleks 
integreerida terviklikku poliitikasse, mis 
on suunatud kriisi sattunud riikidele ja 
piirkondadele, kus kaalul on ELi 
väärtused ja huvid ning kus ÜJKP 
tegevus pakuks tõelist lisandväärtust 
rahu, stabiilsuse ja õigusriigi põhimõtte 
edendamisel; rõhutab ühtlasi vajadust 
täpsema saadud kogemuste analüüsi 
järele iga operatsiooni eduka elluviimise 
ja selle kestva kohapealse mõju 
hindamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. rõhutab et ÜJKP meetmed tuleks 
integreerida kriisi sattunud riikidele ja 
piirkondadele suunatud terviklikku 
poliitikasse; rõhutab ühtlasi, et kui praegu 
on põhirõhk ÜJKP missioonide edukal 
lähetamisel, siis edaspidi tuleks see suunata 
sellele, et rohkem tähelepanu pöörata 
missioonide edukale läbiviimisele ja 
kestvale mõjule kohapeal;

13. rõhutab et ÜJKP meetmed tuleks 
integreerida kriisi sattunud riikidele ja 
piirkondadele suunatud terviklikku 
poliitikasse; rõhutab ühtlasi, et kui praegu 
on põhirõhk ÜJKP missioonide edukal 
lähetamisel, siis edaspidi tuleks see suunata 
sellele, et rohkem tähelepanu pöörata 
missioonide edukale läbiviimisele ja 
kestvale mõjule kohapeal; palub 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel 
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esindajal muuta konfliktiennetuse, 
rahumeelse konfliktivahenduse ning 
julgeolekuvaldkonna reform ÜVJP ja 
ÜJKP prioriteediks; nõuab tungivalt, et 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja kasutaks äsja loodud Euroopa 
välisteenistust, et kehtestada 
mõjuhinnangud kui standardmenetlus, 
millega hinnata kvalitatiivselt iga ÜJKP 
missiooni mitmekordset julgeoleku, 
inimõiguste ja sooga seotud mõju ning 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju 
asukohariigile või -piirkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13 a. palub välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal, 
nõukogul ning liikmesriikidel kaotada 
Euroopa välisteenistuses ebavõrdsus 
tsiviil- ja sõjalise kavandamise võime 
vahel ning suurendada töötajate arvu 
õigusküsimuste, tsiviilhalduse, tolli ja 
vahendamistegevuse valdkonnas, et ÜJKP 
missioonideks oleksid tagatud 
nõuetekohased ja piisavad 
erialateadmised;

Or. en
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Muudatusettepanek 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või 
mida oleks võimalik pärast kriisi luua; 
usub, et sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et 
kriisidele reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud 
kasutamist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 73
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et
kriisidele reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; on 
seisukohal, et sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid ning et tsiviil- ja 
sõjaline vastastikmõju ja koostöö võib 
paremini vastata kohapealsele olukorrale;
rõhutab seepärast, et vaja on süsteemset 
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üksikjuhtumil põhinevat vajaduste 
hindamist, et tagada sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kõige asjakohasemal viisil 
koos kasutamine igas olukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid,
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või 
mida oleks võimalik pärast kriisi luua; 
usub, et sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et 
kriisidele reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid ning 
muude rahvusvaheliste organisatsioonide 
jõupingutused;

Or. en

Muudatusettepanek 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
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näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; on 
endiselt mures püüdluste pärast kasutada 
ELi lahingugruppide üksusi 
katastroofidele reageerimisel ning tuletab 
meelde, et ÜJKP võime suurem 
kasutamine, kuid ka katastroofidele 
reageerimiseks, abiandmiseks ja 
taastamiseks ette nähtud 
stabiliseerimisvahendi kasutamine piirab 
tugevalt ja nõrgestab ELi suutlikkust 
lahendada poliitilist kriisi ja tegeleda rahu 
jõustamise, rahuvalve ja rahu 
kindlustamisega; usub, et paljudel 
juhtudel kajastab sõjaliste ja 
tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide liiga range 
eristamine pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine võib nõuda sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist; 
tuletab meelde, et kui 16 ÜJKP missiooni 
24st on iseloomult tsiviilmissioonid, on 
7 sõjalised ning ainult üks tsiviilsõjalise 
iseloomuga; nõuab tungivalt, et 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ei nimetaks sõjaväelist personali 
missiooni juhiks tsiviilmissioonide korral, 
nagu on tehtud EULEXi puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
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näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et teatud 
kriisidele reageerimine võib nõuda
sõjaliste ja tsiviilvahendite kombineeritud 
kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- ja/või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab tavaliselt sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine võib nõuda sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 80
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist;

14. rõhutab vajadust optimaalselt 
kooskõlastada ELi katastroofidele 
reageerimine ja teised ELi vahendid, 
näiteks ÜJKP tsiviil- või sõjalised 
missioonid, mis on juba kohapeal või mida 
oleks võimalik pärast kriisi luua; usub, et 
sõjaliste ja tsiviilotstarbeliste 
kriisiohjamisoperatsioonide range 
eristamine kajastab pigem vananenud 
institutsioonilisi mustreid kui kohapealset 
olukorda, ja seepärast rõhutab, et kriisidele 
reageerimine nõuab sõjaliste ja 
tsiviilvahendite kombineeritud kasutamist, 
mis põhineb julgeoleku ja arengu 
vaheliste seoste terviklikul mõistmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. tuletab meelde vajadust luua 
olemasoleval Euroopa kodanikukaitse 
mehhanismil põhinev Euroopa 
kodanikukaitse üksus, mida Euroopa 
Parlament on mitu korda nõudnud ning 
mis peaks olema suuteline tegutsema 
EList väljaspool alati, kui selleks tekib 
vajadus;

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. rõhutab, et katastroofidega ei tohi 
kaasneda sõjaliste jõudude rakendamine 
või nende ELi-sisene või ELi-väline 
paigutamine; selle asemel peaks tegema 
kättesaadavaks vajalikud ressursid, et 
tsiviilkaitsejõud võiksid täita ülesannet 
kohasel viisil ja üksinda; rõhutab lisaks, 
et tsiviil-sõjaline koostöö hõlmab endas 
ettearvamatut ohtu, et tsiviilelanikke 
kasutatakse kaugeleulatuvate 
tagajärgedega sõjaliste eesmärkide 
saavutamiseks: kohalike elanike silmis 
kaotavad nad oma erapooletu ja pelgalt 
inimese staatuse; sel põhjusel tuleks 
tsiviil- ja sõjalisi operatsioone kõikides 
valdkondades rangelt eraldi hoida;

Or. en

Muudatusettepanek 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, 
Norra ja Kanada – ning kooskõlastada 
tegevust, jagada teavet ja ühendada 
ressursid rahu tagamiseks ja rahu 
kindlustamiseks, sh koostööks 

välja jäetud
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kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, 
Norra ja Kanada – ning kooskõlastada 
tegevust, jagada teavet ja ühendada 
ressursid rahu tagamiseks ja rahu 
kindlustamiseks, sh koostööks 
kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – olgu siis 
ülemaailmsete või piirkondlike 
organisatsioonide või kolmandate 
riikidega –, ning jagada teavet ja 
kooskõlastada tegevust ning ühendada
vajaduse korral ressursid rahu tagamiseks 
ja rahu kindlustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on täiendada selliste 
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kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada – ning kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada ressursid rahu 
tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, sh 
koostööks kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

organisatsioonide nagu NATO rolli 
selgepiirilisema tööjaotusega tsiviil- ja 
sõjalise tegevuse vahel ja tõhustada ka 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
Aafrika Liit ja OSCE ning kolmandad 
riigid, nagu USA, Türgi, Norra ja Kanada –
ning kooskõlastada tegevust, jagada teavet 
ja ühendada ressursid rahu 
kindlustamiseks, sh koostööks
kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada – ning kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada ressursid rahu 
tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, sh 
koostööks kriisiohjamisel ja eriti
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada; rõhutab vajadust 
kooskõlastada tegevust, jagada teavet ja 
ühendada ressursid rahu tagamiseks ja rahu 
kindlustamiseks, meresõiduturvalisuse 
tagamiseks ning rahvusvahelise õiguse 
kohaseks terrorismivastaseks võitluseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 87
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, 
Norra ja Kanada – ning kooskõlastada 
tegevust, jagada teavet ja ühendada 
ressursid rahu tagamiseks ja rahu 
kindlustamiseks, sh koostööks 
kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE – ning 
kooskõlastada tegevust, suurendada 
varajast hoiatamist, tagada heade tavade 
ja teabe vahetamine ja ühendada ressursid 
rahu tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, 
sh koostööks kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada – ning kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada ressursid rahu 
tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, sh 
koostööks kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 

15. on seisukohal, et ELi oluline prioriteet 
on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada – ning kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada ressursid rahu 
tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, sh 
koostööks kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
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rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada – ning kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada ressursid rahu 
tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, sh 
koostööks kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks;

15. on seisukohal, et ELi strateegiline 
prioriteet on tugevdada rahvusvahelist 
kriisiohjamispartnerlust ja tõhustada 
dialoogi teiste oluliste kriisiohjamisega 
tegelevate osapooltega – näiteks ÜRO, 
NATO, Aafrika Liit ja OSCE ning 
kolmandad riigid, nagu USA, Türgi, Norra 
ja Kanada – ning kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada ressursid rahu 
tagamiseks ja rahu kindlustamiseks, sh 
koostööks kriisiohjamisel ja eriti 
meresõiduturvalisuse tagamiseks ning 
rahvusvahelise õiguse kohaseks 
terrorismivastaseks võitluseks; rõhutab, et 
ELil on vaja olla ÜRO 
Julgeolekunõukogus asjakohaselt 
esindatud, jagades lõpuks ümber praegu
ELi liikmesriikidele antud kohad, ning 
kasutama oma mõjuvõimu ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi ja 
laiendamise käivitamiseks, et muuta seda 
esinduslikumaks ja suurendada selle 
õiguspärasust ja tõhusust;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. rõhutab, et Euroopa välisteenistuse 
loomine pakub ELile ainulaadse 
võimaluse täita oma konfliktiennetuse ja 
rahu kindlustamisega seotud kohustused, 
pidades eelkõige silmas Göteborgi 
tegevuskava, ning suurendada ELi võimet 
kriisiohjamise alternatiivina konflikte 
ennetada; sel põhjusel rõhutab, kui 
oluline on käsitada konfliktiennetuse ja 
julgeolekupoliitika direktoraati muude 
direktoraatidega võrdsetel alustel, 
rahastada seda poliitika kavandamisel 
piisavalt, tugevdada sidemeid piirkondlike 
osakondadega ning luua ametlikud 
suhted asjaomaste nõukogu 
töörühmadega; on seisukohal, et uuesti 
tuleks vaatluse alla võtta kriisiohjamisega 
seotud struktuuri ning konfliktiennetuse 
ja julgeolekupoliitika direktoraadi 
praegune eraldatus;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. on seisukohal, et Rahu fondi 
läbikukkunud riikide 2010. aasta loetelu 
kohaselt on maailmas hinnanguliselt 38 
nõrka riiki ning need mõjutavad 
Maailmapanga andmetel enamat kui ühte 
miljardit inimest ning EL peaks 
kavandama ulatuslikuma strateegia, et 
kasutada oma välistegevuse vahendeid 
eesmärgiga edendada demokraatliku riigi 
ülesehitamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega 
ja rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb 
energiatarnijate mitmekesistamisel; 
kutsub sellega seoses komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
kindlalt järgima parlamendi soovitusi 
ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama 
ELi ühtekuuluvust konstruktiivses 
dialoogis energiatarnijate, eriti Venemaa 
ja transiitriikidega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 93
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 

16. rõhutab, kui oluline on ELi 
välistegevuse ühtsus ja järjepidevus 
energiavaldkonnas ning toonitab, et 
energiajulgeoleku idee on põhimõtteliselt 
seotud varustuskindlusega; tuletab 
seetõttu meelde tungivat vajadust tegeleda 
energiaprobleemidega ja rakendada ühist 
Euroopa energiaalast välispoliitikat, mis 
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komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

põhineb liikmesriikide selle valdkonna 
poliitikameetmete paremal 
kooskõlastamisel ja energiatarnijate 
mitmekesistamisel; tunneb heameelt 
Euroopa Ülemkogu otsuse üle kutsuda 
komisjoni üles esitama 2011. aasta 
juuniks teatis, mis käsitleb 
varustuskindlust ja rahvusvahelist 
koostööd ning mille eesmärk on 
suurendada ELi välistegevuse ühtsust ja 
järjepidevust energiavaldkonnas; kutsub 
sellega seoses komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles kindlalt järgima 
parlamendi soovitusi ühtse ja 
kooskõlastatud poliitika väljatöötamiseks, 
eelkõige suurendama ELi ühtekuuluvust 
konstruktiivses dialoogis energiatarnijate, 
eriti Venemaa ja transiitriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

16. hoiatab ohu eest, et ELi energiatarned 
muutuvad täielikult sõltuvaks
kolmandatest riikidest; tuletab meelde 
tungivat vajadust tegeleda 
energiaprobleemidega ja rakendada ühist 
Euroopa energiaalast välispoliitikat, mis 
põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

16. rõhutab vajadust tagada, et EL 
energiatarned ei muutuks liiga sõltuvaks 
kolmandatest riikidest, mis võiks lõpuks
kahjustada ELi välispoliitika sõltumatust; 
tuletab meelde tungivat vajadust tegeleda 
energiaprobleemidega ja rakendada ühist 
Euroopa energiaalast välispoliitikat, mis 
põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
liikmesriikide energiatarnete sõltuvust 
kolmandatest riikidest; tuletab meelde 
tungivat vajadust tegeleda 
energiaprobleemidega ja rakendada 
kooskõlastatumat Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
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mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama 
ELi ühtekuuluvust konstruktiivses 
dialoogis energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama
konstruktiivset dialoogi energiatarnijate, 
eriti Venemaa ja transiitriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 97
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel, strateegiliste 
energiainfrastruktuuri projektide – nagu 
Nabucco – elluviimisel ja naaberriikide 
julgustamisel võtma omaks ELi 
asjakohaseid energia siseturu eeskirju; 
kutsub sellega seoses komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
kindlalt järgima parlamendi soovitusi ühtse 
ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ning ka 
transiitriikidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega, 
edendades nii taastuvaid kui ka 
omamaiseid fossiilsete kütuste allikaid, 
kujundades välja tõhusa energia siseturu
ja rakendades ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

Or. en

Muudatusettepanek 99

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
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välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega;

välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
transiitriikidega; väljendab oma 
rahulolematust komisjoni ebapiisava 
otsustuskindlusega võimaldada Nabucco 
torujuhtme või muude teostatavate 
lõunakoridori alternatiivide, nagu 
Whitestream, ehitust; avaldab kahetsust, 
et liikmesriigid on aktiivselt kaasatud 
algatuste toetamisse, mis reaalsuses on 
kattuvad püüetega, mis on suunatud 
energiavarustuse allikate kindlustamisele 
ja mitmekesistamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 

16. rõhutab vajadust vältida ELi 
energiatarnete sõltuvust kolmandatest 
riikidest, mis kahjustaks ELi välispoliitika 
sõltumatust; tuletab meelde tungivat 
vajadust tegeleda energiaprobleemidega ja 
rakendada ühist Euroopa energiaalast 
välispoliitikat, mis põhineb energiatarnijate 
mitmekesistamisel; kutsub sellega seoses 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kindlalt järgima parlamendi 
soovitusi ühtse ja kooskõlastatud poliitika 
väljatöötamiseks, eelkõige suurendama ELi 
ühtekuuluvust konstruktiivses dialoogis 
energiatarnijate, eriti Venemaa ja 
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transiitriikidega; transiitriikidega; energiajulgeolek peaks 
täielikult kajastuma ELi laienemis- ja 
naabruspoliitikas, sh poliitilise dialoogi ja 
praktilise koostöö kaudu selliste 
partneritega nagu Türgi ja Ukraina;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab vajadust kooskõlastada 
ettevalmistav tegevus võitlemaks 
mittetavapäraste ohuallikate, näiteks 
küberohtude vastu; palub komisjonil ja 
nõukogul läbi viia põhjaliku analüüsi 
ohtude ja vajaduste kohta kõnealuses 
valdkonnas, mille tulemusel luuakse 
mitmemõõtmeline ja põhjalik Euroopa 
küberjulgeoleku strateegia, mis peaks 
hõlmama varuplaane küberrünnakute 
korral;

Or. en

Muudatusettepanek 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. nõuab tungivalt, et komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
liikmesriigid hõlmaksid ÜJKPga seotud 
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nõukogu otsustes ja missiooni volitustes 
viited ÜRO julgeolekunõukogu 
resolutsioonidele nr 1325 ja 1820 ning 
veenduksid, et kõikidel ÜJKP 
missioonidel on vähemalt üks soolise 
võrdõiguslikkuse küsimuse ekspert ja 
tegevuskava, kuidas saavutada 
resolutsioonide nr 1325 ja 1820 
eesmärgid; nõuab tungivalt, et komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja, ELi 
liikmesriigid ja missiooni juhid 
muudaksid koostöö ja konsultatsioonid 
kohalike naisorganisatsioonidega iga 
missiooni põhiosaks;

Or. en

Muudatusettepanek 103
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab, et koostöö kolmandate 
riikidega energiavarustuse valdkonnas 
peab põhinema koostöö ja läbipaistvuse 
põhimõtetel ning vastastikkuse tähtsust 
väärtustades; rõhutab, et energiavarustust 
ei tohi tagada sõjalisi meetmeid 
kasutades;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab, et Euroopa välispoliitikas 
tuleb arvestada vabadusel, turvalisusel ja 
õigusel rajaneva Euroopa ala 
välismõõdet; kinnitab rändevoogude 
korrapäraselt haldamise tähtsust; peab 
väga oluliseks tagada päritolu- ja 
transiitriikide koostöö ning edendada 
nende riikide tõelist koostööd, kohaldades 
positiivse tingimuslikkuse poliitikat;

Or. es

Muudatusettepanek 105
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kordab oma seisukohta, et EL peab 
tugevdama oma juhtrolli ülemaailmses 
kliimapoliitikas ja arendama edasi
dialoogi teiste oluliste osapooltega, nagu 
kiiresti areneva majandusega riikidega 
(Hiina, Brasiilia, India), Venemaa, 
Ameerika Ühendriikide ja 
arenguriikidega, kuna kliimamuutus on 
kujunenud rahvusvaheliste suhete 
keskseks küsimuseks;

17. kordab oma seisukohta, et EL peab 
tugevdama oma juhtrolli ülemaailmses 
kliimapoliitikas ja süstemaatiliselt 
integreerima kliimamuutust igasse välis-
ja arengukoostöö poliitika valdkonda; 
võttes arvesse, et kliimamuutus on saanud 
rahvusvaheliste suhete võtmeelemendiks 
ja seda määratletakse üha enam suure 
ohuna rahvusvahelisele julgeolekule ja 
stabiilsusele, toetab dialoogi teiste oluliste 
osapooltega, nagu Ameerika 
Ühendriikidega, Venemaaga, kiiresti 
areneva majandusega riikidega (Hiina, 
Brasiilia, India) ning arenguriikidega ja 
kõige enam mõjutatud riikidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kordab oma seisukohta, et EL peab 
tugevdama oma juhtrolli ülemaailmses 
kliimapoliitikas ja arendama edasi dialoogi 
teiste oluliste osapooltega, nagu kiiresti 
areneva majandusega riikidega (Hiina, 
Brasiilia, India), Venemaa, Ameerika 
Ühendriikide ja arenguriikidega, kuna 
kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete keskseks 
küsimuseks;

17. kordab oma seisukohta, et EL peab 
tugevdama oma juhtrolli ülemaailmses 
kliimapoliitikas ja arendama edasi dialoogi 
teiste oluliste osapooltega, nagu kiiresti 
areneva majandusega riikidega (Hiina, 
Brasiilia, India), Venemaa, Ameerika 
Ühendriikide ja arenguriikidega, kuna 
kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete keskseks 
küsimuseks ja on olemas vajadus 
põhjalikuma rahvusvahelise kokkuleppe 
järele sellega võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kordab oma seisukohta, et EL peab 
tugevdama oma juhtrolli ülemaailmses 
kliimapoliitikas ja arendama edasi dialoogi 
teiste oluliste osapooltega, nagu kiiresti 
areneva majandusega riikidega (Hiina, 
Brasiilia, India), Venemaa, Ameerika 
Ühendriikide ja arenguriikidega, kuna 
kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete keskseks 
küsimuseks;

17. kordab oma seisukohta, et EL peab 
tugevdama oma juhtrolli ülemaailmses 
kliimapoliitikas ja arendama edasi dialoogi 
teiste oluliste osapooltega, nagu kiiresti 
areneva majandusega riikidega (Hiina, 
Brasiilia, India), Venemaa, Ameerika 
Ühendriikide ja arenguriikidega, kuna 
kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete keskseks 
küsimuseks; nõuab samuti komisjonilt 
mitmeid valdkondi ühendava hinnangu 
andmist selle kohta, kuidas kliimamuutus 
mõjutab rännet ja Euroopat ning kuidas 
saab EL anda oma panuse kliimamuutuse 
mõju või halveneva keskkonnaseisundi 
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parandamiseks mõjutatud riikides ja 
elanikkonna hulgas; nõuab, et komisjon 
ja nõukogu koostaksid sidusa strateegia, 
mis on kavandatud käsitlema 
kliimamuutuse mõju mõjutatud elanike 
elule ja nendele riikidele, mis on kõige 
rohkem ohustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

18. on seisukohal, et ühtsuse saavutamiseks 
peavad ELi välispoliitika ja välistegevus
seadma esikohale demokraatia 
edendamise, õigusriigi põhimõtte ja hea 
valitsemistava, sest demokraatlik ühiskond 
on inimõiguste tagamise alus; usub, et ELi 
uus institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; nõuab 
tungivalt, et komisjoni asepresident ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrge esindaja kaasaks aktiivselt 
kolmandaid riike inimõiguste austamisse 
ja astuks välja inimõiguste ärakasutamise 
vastu ning ei väldiks piisavate meetmete 
võtmist juhul, kui on rikutud inimõigusi, 
eelkõige nende naiste inimõigusi, kes 
esindavad maailma elanikkonna enamust;
kordab parlamendi kindlat tahet ja tuletab 
meelde parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi naiste õiguste, inimõiguste ja 
demokraatia kaitsmisel maailmas, 
kasutades selleks kahepoolseid suhteid 
kolmandate riikidega ja aktiivset osalust 
rahvusvahelistel foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
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kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale õigusriigi põhimõtte ja 
demokraatliku valitsemise edendamine, 
sest õiguslik demokraatlik ühiskond on 
inimõiguste tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Hannes Swoboda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
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ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia, 
säästva keskkonna ja õiglase ühiskonna
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 111
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise ja stabiilsuse edendamise alus; 
viitab seega oma seisukohale, et 
inimõigused tuleb kindlalt ELi 
välispoliitika keskmesse seada; usub, et 
ELi uus institutsiooniline struktuur, 
pidades eelkõige silmas Euroopa 
välisteenistust ja selle vastavat osakonda, 
annab võimaluse muuta ELi tegevust 
kõnealuses valdkonnas ühtsemaks ja 
tulemuslikumaks; kordab parlamendi 
kindlat tahet ja tuletab meelde parlamendi 
pikka aega kestnud jõupingutusi 
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foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

inimõiguste ja demokraatia kaitsmisel 
maailmas, kasutades selleks kahepoolseid 
suhteid kolmandate riikidega ja aktiivset 
osalust rahvusvahelistel foorumitel, samuti 
toetust rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele; 
kutsub lisaks komisjoni asepresident ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama inimõiguste 
kaitsjaid käsitlevate suuniste rakendamine 
selle kõigis aspektides; võttes arvesse 
usuvabaduse jõhkrate rikkumiste 
suurenevat arvu, nõuab komisjonilt 
põhjaliku hindamise läbiviimist ja 
usuvabaduse seadmist ELi inimõiguste 
poliitika keskmesse;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks ELi väärtustega 
tuleb selles seada esikohale demokraatia 
edendamine, sest demokraatlik ühiskond 
on inimõiguste tagamise alus; usub, et ELi 
uus institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;
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Or. en

Muudatusettepanek 113
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
esikohale demokraatia edendamine, sest 
demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

18. on seisukohal, et ELi välispoliitika 
ühtsuse saavutamiseks tuleb selles seada 
kõrgele kohale demokraatia edendamine, 
sest demokraatlik ühiskond on inimõiguste 
tagamise alus; usub, et ELi uus 
institutsiooniline struktuur, pidades 
eelkõige silmas Euroopa välisteenistust ja 
selle vastavat osakonda, annab võimaluse 
muuta ELi tegevust kõnealuses valdkonnas 
ühtsemaks ja tulemuslikumaks; kordab 
parlamendi kindlat tahet ja tuletab meelde 
parlamendi pikka aega kestnud 
jõupingutusi inimõiguste ja demokraatia 
kaitsmisel maailmas, kasutades selleks 
kahepoolseid suhteid kolmandate riikidega 
ja aktiivset osalust rahvusvahelistel 
foorumitel, samuti toetust 
rahvusvahelistele ja kohalikele 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Elmar Brok

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. peab ülemaailmse usuvabaduse 
küsimust, eelkõige kristluse puhul, ja 
religioonidevahelist dialoogi uueks 
põhiprobleemiks ÜVJP jaoks; palub 
seepärast komisjoni asepresidendil ning 
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liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal luua alaline ametikoht 
Euroopa välisteenistuse inimõiguste 
direktoraadis, et jälgida riiklike ja 
ühiskondlike piirangute mõju 
usuvabadusele ja seotud õigustele;

Or. en

Muudatusettepanek 115
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. juhib tähelepanu uutele 
julgeolekualastele probleemidele ja 
riskidele, nt küberrünnakud, sotsiaalsed 
rahutused, poliitilised ülestõusud, 
ülemaailmsed kuritegevuse võrgustikud ja 
majanduslik tegevus, mis ohustavad 
õigusriigi ja demokraatia põhimõtet, ning 
rõhutab nende arengute jaoks sobilike 
strateegiate koostamise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 116
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. nõuab tungivalt, et komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja tagaks, 
et ÜVJP poliitika ja tegevus rakendaksid 
täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu 2000. 
aasta resolutsiooni nr 1325 naiste, rahu ja 
julgeoleku kohta, milles nõutakse naiste 
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osalust konfliktide lahendamise kõigis 
aspektides ja tasanditel; nõuab samuti, et 
ÜVJP võtaks arvesse ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2008. aasta 
resolutsiooni nr 1820 seksuaalvägivalla 
kohta konflikti- ja konfliktijärgsetes 
olukordades ning hilisemaid ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioone nr 1888 
(2009), 1889 (2009) ja 1960 (2010), mis 
põhinevad eespool nimetatud 
resolutsioonidel; peab vastuvõetamatuks, 
et siiani on ainult üks naine nimetatud 
Euroopa välisteenistuses kõrgele 
ametikohale ja et 11 ELi eriesindaja 
hulgas on ainult üks naine;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. peab religiooni- ja usuvabaduse 
ülemaailmset küsimust ÜVJP jaoks 
võtmeküsimuseks; rõhutab, et see ei ole 
kõigest peamine inimõigus, vaid on ka 
vahend religioonil põhineva 
diskrimineerimise ja vägivallaga 
võitlemiseks ning annab seega panuse 
poliitilisse ja ühiskonna stabiilsusesse; 
nõuab seepärast, et komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
arendab kiiresti välja ELi strateegia 
religiooni- või usuvabaduse kui 
inimõiguse jõustamise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 118
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust 
säilitades anda ÜROs täiendavaid õigusi, 
et ta saaks ühel tugeval häälel ÜRO 
süsteemis ülemaailmsetes küsimustes 
kaasa rääkida; kutsub ELi üles 
parandama oma strateegiat ja taktikat 
konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid 
selgitusi ELi olemuse kohta ja selle kohta, 
kuidas liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; 
soovitab kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 

19. rõhutab, et liikmesriikide julgeolek ja 
jõukus peaks olema liidu strateegiline 
prioriteet ja et sellega seoses peaks EL 
võtma rahvusvahelises koostöös juhtrolli, 
soodustama rahvusvahelise konsensuse 
saavutamist ja edendama ülemaailmset 
tegevust; rõhutab tungivat vajadust 
tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, jalaväemiinide 
kõrvaldamine, sisserände kontrollimine
ning inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine;
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mitmepoolse mõõtme, võttes 
ülemaailmsed probleemid ELi 
kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust 
säilitades anda ÜROs täiendavaid õigusi, 
et ta saaks ühel tugeval häälel ÜRO 
süsteemis ülemaailmsetes küsimustes 
kaasa rääkida; kutsub ELi üles 
parandama oma strateegiat ja taktikat 
konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid 
selgitusi ELi olemuse kohta ja selle kohta, 
kuidas liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; 

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine;
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soovitab kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes 
ülemaailmsed probleemid ELi 
kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda;

Or. en

Muudatusettepanek 120
Gabriele Albertini

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust 
säilitades anda ÜROs täiendavaid õigusi, 
et ta saaks ühel tugeval häälel ÜRO

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et ELile tuleks 
anda ÜRO Peaassamblees vajalikud 
volitused, mille raames saavad uued ELi 
esindajad tulemuslikult kaasa rääkida 
ülemaailmsetes küsimustes, säilitades 
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süsteemis ülemaailmsetes küsimustes
kaasa rääkida; kutsub ELi üles
parandama oma strateegiat ja taktikat 
konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid 
selgitusi ELi olemuse kohta ja selle kohta, 
kuidas liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest;
soovitab kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes ülemaailmsed 
probleemid ELi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tippkohtumiste päevakorda;

samas oma vaatlejastaatuse; kutsub ELi 
üles konsulteerima ÜRO liikmesriikidega
täielikult ja ulatuslikult; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi tõhusast osalusest ÜRO 
Peaassamblee töös; on seisukohal, et 
suurtele piirkondlikele ja ülemaailmsetele 
probleemidele lahenduse leidmiseks on 
hädavajalik kaasata ELi strateegilised 
partnerid; soovitab lisaks sellele anda 
strateegilistele partnerlustele mitmepoolse 
mõõtme, võttes ülemaailmsed probleemid 
ELi kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema ülemaailmse 
juhtimise viis ja et sellega seoses peaks EL 
võtma juhtrolli inimõiguste ja 
demokraatia edendamises, tugevdades
rahvusvahelist õigust ja õigusriigi 
põhimõtet üldiselt ning soodustades 
rahvusvahelise koostöö ja konsensuse 
saavutamist; rõhutab tungivat vajadust 
tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorismiga 
võitlemine, organiseeritud kuritegevus, 
pandeemiad ja energiajulgeolek,
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massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena
tuleks ELile tema vaatlejastaatust 
säilitades anda ÜROs täiendavaid õigusi, 
et ta saaks ühel tugeval häälel ÜRO 
süsteemis ülemaailmsetes küsimustes kaasa 
rääkida; kutsub ELi üles parandama oma 
strateegiat ja taktikat konsultatsioonideks
ÜRO liikmesriikidega, sh andma selgeid 
selgitusi ELi olemuse kohta ja selle kohta, 
kuidas liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; 
soovitab kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes ülemaailmsed 
probleemid ELi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tippkohtumiste päevakorda;

kliimamuutus, tagades aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamise ja vaesuse 
kaotamise, massihävitusrelvade leviku 
tõkestamise ja desarmeerimise; on 
seisukohal, et Lissaboni lepingu jõustumise 
tagajärjena tuleks ELile anda koht ÜRO 
Julgeolekunõukogus, et ta saaks 
ühendatud tugeval häälel ÜRO süsteemis 
ülemaailmsetes küsimustes kaasa rääkida; 
kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja ELi liikmesriike üles
parandama oma strateegiat ja taktikat ÜRO 
süsteemi sisesteks konsultatsioonideks ja
tegevusteks; on seisukohal, et suurtele 
piirkondlikele ja ülemaailmsetele 
probleemidele lahenduse leidmiseks on 
hädavajalik kaasata ELi strateegilised 
partnerid; soovitab lisaks sellele anda 
strateegilistele partnerlustele mitmepoolse 
mõõtme, võttes ülemaailmsed probleemid 
ELi kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda;

Or. en

Muudatusettepanek 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis ja ülemaailmne juhtimine 
peaksid olema liidu strateegiline prioriteet 
ja et sellega seoses peaks EL võtma 
rahvusvahelises koostöös juhtrolli, 
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konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust säilitades 
anda ÜROs täiendavaid õigusi, et ta saaks 
ühel tugeval häälel ÜRO süsteemis 
ülemaailmsetes küsimustes kaasa rääkida; 
kutsub ELi üles parandama oma strateegiat 
ja taktikat konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid selgitusi 
ELi olemuse kohta ja selle kohta, kuidas 
liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes ülemaailmsed 
probleemid ELi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tippkohtumiste päevakorda;

soodustama rahvusvahelise konsensuse 
saavutamist, toetama rahvusvahelisi 
institutsioone ja edendama ülemaailmset 
tegevust; rõhutab tungivat vajadust 
tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine, 
konfliktide rahumeelne lahendamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust säilitades 
anda ÜROs täiendavaid õigusi, et ta saaks 
ühel tugeval häälel ÜRO süsteemis 
ülemaailmsetes küsimustes kaasa rääkida; 
kutsub ELi üles parandama oma strateegiat 
ja taktikat konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid selgitusi 
ELi olemuse kohta ja selle kohta, kuidas 
liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes ülemaailmsed 
probleemid ELi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tippkohtumiste päevakorda;
tuletab meelde tõhustatud järelevalvet ELi 
rahaliste vahendite üle, mis on vastavuses 
Euroopa Kontrollikoja 2009. aasta 
eriaruandega nr 15;

Or. en
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Muudatusettepanek 123
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism,
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust säilitades 
anda ÜROs täiendavaid õigusi, et ta saaks 
ühel tugeval häälel ÜRO süsteemis 
ülemaailmsetes küsimustes kaasa rääkida; 
kutsub ELi üles parandama oma strateegiat 
ja taktikat konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid selgitusi 
ELi olemuse kohta ja selle kohta, kuidas 
liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes ülemaailmsed 

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
küberjulgeolek, aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine ja vaesuse 
kaotamine, massihävitusrelvade leviku 
tõkestamine ja desarmeerimine, rände
haldamine ning inimõiguste ja 
kodanikuvabaduste edendamine; on 
seisukohal, et Lissaboni lepingu jõustumise 
loomuliku tagajärjena tuleks ELile tema 
vaatlejastaatust säilitades anda ÜROs 
täiendavaid õigusi, et ta saaks ühel tugeval 
häälel ÜRO süsteemis ülemaailmsetes 
küsimustes kaasa rääkida; kutsub ELi üles 
parandama oma strateegiat ja taktikat 
konsultatsioonideks ÜRO liikmesriikidega, 
sh andma selgeid selgitusi ELi olemuse 
kohta ja selle kohta, kuidas liit Lissaboni 
lepingust tulenevate pädevuste alusel 
erineb muudest piirkondlikest 
organisatsioonidest; soovitab kahepoolsetel 
ja mitmepoolsetel tippkohtumistel 
strateegiliste partneritega käsitleda 
päevakorra olulise punktina küsimust ELi 
õigustest ÜROs; on seisukohal, et suurtele 
piirkondlikele ja ülemaailmsetele 
probleemidele lahenduse leidmiseks on 
hädavajalik kaasata ELi strateegilised 
partnerid; soovitab lisaks sellele anda 
strateegilistele partnerlustele mitmepoolse 
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probleemid ELi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tippkohtumiste päevakorda;

mõõtme, võttes ülemaailmsed probleemid 
ELi kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
energiajulgeolek, kliimamuutus, 
aastatuhande arengueesmärkide 
saavutamine ja vaesuse kaotamine, 
massihävitusrelvade leviku tõkestamine ja 
desarmeerimine, rände haldamine ning 
inimõiguste ja kodanikuvabaduste 
edendamine; on seisukohal, et Lissaboni 
lepingu jõustumise loomuliku tagajärjena 
tuleks ELile tema vaatlejastaatust säilitades 
anda ÜROs täiendavaid õigusi, et ta saaks 
ühel tugeval häälel ÜRO süsteemis 
ülemaailmsetes küsimustes kaasa rääkida; 
kutsub ELi üles parandama oma strateegiat 
ja taktikat konsultatsioonideks ÜRO 
liikmesriikidega, sh andma selgeid selgitusi 
ELi olemuse kohta ja selle kohta, kuidas 
liit Lissaboni lepingust tulenevate 
pädevuste alusel erineb muudest 
piirkondlikest organisatsioonidest; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 

19. rõhutab, et tulemuslik mitmepoolne 
lähenemisviis peaks olema liidu 
strateegiline prioriteet ja et sellega seoses 
peaks EL võtma rahvusvahelises koostöös 
juhtrolli, soodustama rahvusvahelise 
konsensuse saavutamist ja edendama 
ülemaailmset tegevust; rõhutab tungivat 
vajadust tegeleda ELi kodanikele muret 
valmistavate ülemaailmsete 
probleemidega, nagu terrorism, 
organiseeritud kuritegevus, 
küberjulgeolek, energiajulgeolek, 
kliimamuutus, aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine ja vaesuse 
kaotamine, massihävitusrelvade leviku 
tõkestamine ja desarmeerimine, rände 
haldamine ning inimõiguste ja 
kodanikuvabaduste edendamine; on 
seisukohal, et Lissaboni lepingu jõustumise 
loomuliku tagajärjena tuleks ELile tema 
vaatlejastaatust säilitades anda ÜROs 
täiendavaid õigusi, et ta saaks ühel tugeval 
häälel ÜRO süsteemis ülemaailmsetes 
küsimustes kaasa rääkida; kutsub ELi üles 
parandama oma strateegiat ja taktikat 
konsultatsioonideks ÜRO liikmesriikidega, 
sh andma selgeid selgitusi ELi olemuse 
kohta ja selle kohta, kuidas liit Lissaboni 
lepingust tulenevate pädevuste alusel 
erineb muudest piirkondlikest 
organisatsioonidest; soovitab kahepoolsetel 
ja mitmepoolsetel tippkohtumistel 
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käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi õigustest ÜROs; on 
seisukohal, et suurtele piirkondlikele ja 
ülemaailmsetele probleemidele lahenduse 
leidmiseks on hädavajalik kaasata ELi 
strateegilised partnerid; soovitab lisaks 
sellele anda strateegilistele partnerlustele 
mitmepoolse mõõtme, võttes ülemaailmsed 
probleemid ELi kahepoolsete ja 
mitmepoolsete tippkohtumiste päevakorda;

strateegiliste partneritega käsitleda 
päevakorra olulise punktina küsimust ELi 
õigustest ÜROs; on seisukohal, et suurtele 
piirkondlikele ja ülemaailmsetele 
probleemidele lahenduse leidmiseks on 
hädavajalik kaasata ELi strateegilised 
partnerid; soovitab lisaks sellele anda 
strateegilistele partnerlustele mitmepoolse 
mõõtme, võttes ülemaailmsed probleemid 
ELi kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. on seisukohal, et Lissaboni lepingu 
jõustumise loomuliku tagajärjena tuleks 
ELile tema vaatlejastaatust säilitades 
anda ÜROs täiendavaid tunnustamise ja 
osalemisega seotud õigusi, et ta saaks 
ühel kindlal häälel ÜRO süsteemis 
ülemaailmsetes küsimustes kaasa 
rääkida; palub, et ELi liikmesriigid 
toetaksid komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ELile vajaliku staatuse 
tagamisel kogu ÜROs; nõuab tungivalt, et 
Prantsusmaa ja Ühendkuningriik ÜRO 
Julgeolekunõukogu püsiliikmetena ja 
vastavalt ELi aluslepingu artikli 34 
lõikele 2 kutsuksid välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
esindama ÜROs ELi, kui on kindlaks 
määratud ühine seisukoht; nõuab, et 
Euroopa Ülemkogu eesistujal peaks 
olema võimalik ÜRO Peaassambleed 
külastada sarnaselt riigi- ja 
valitsusjuhtidega; soovitab anda ELi 
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positsioonile ÜROs kõrge prioriteet kahe-
ja mitmepoolsetel tippkohtumistel 
strateegiliste partneritega;

Or. en

Muudatusettepanek 126
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks 
olema esindatud mitmepoolsetes 
finantsorganisatsioonides, eelkõige 
Rahvusvahelises Valuutafondis ja 
Maailmapangas, ilma et see piiraks 
liikmesriikide esindust;

Or. es

Muudatusettepanek 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. on seisukohal, et kriisi korral ei tohi 
ELi vastus olla mingil juhul sõjaline; 
rõhutab ebastabiilsuse algpõhjuste 
lahendamise tähtsust, viies ellu 
arengupoliitikat, mis on vastavuses 
aastatuhande arengueesmärkidega ja 
muude sotsiaal-majanduslike, poliitiliste 
ja kultuuriliste meetmetega, mis suudavad 
luua keskkonna, mis on vajalik konflikti 
jätkumise ennetamiseks ja mis üritab 
vaesust kaotada, hõlbustada 
majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist 
arengut, luua institutsionaalset ja 
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haldussuutlikkust, parandada elanike 
elukvaliteeti ja tugevdada õigusriigi 
põhimõtet;

Or. en

Muudatusettepanek 128
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO 
uue strateegilise kontseptsiooni 
vastuvõtmist selleks, et tugevdada oma 
partnerlust NATOga, arvestades ELi 
välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
arengut; osutab vajadusele leida 
pragmaatilised lahendused probleemidele, 
eriti Küprose ja Türgi vahelisele 
vastuolule, mis takistavad ELi ja NATO 
vahelise tihedama koostöö arendamist, 
arvestades, kui oluline on selle tagamine, 
et mõlema organisatsiooni olemasolevaid 
jõude ja võimekusi, mis praegu on suurelt 
jaolt ühised, kasutataks võimalikult 
tõhusalt;

välja jäetud

Or. el

Muudatusettepanek 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
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julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused seni lahendamata 
probleemidele ja nõuab sellega seoses 
eelkõige, et EL kasutaks oma mõjujõudu, 
et Küprose probleemi lahendamist 
hõlmava käimasoleva protsessi käigus 
leitaks edukas ja terviklik lõpplahendus, 
mis kaotab Küprose ja Türgi vahelise 
vastuolu, mis takistavad ELi ja NATO 
vahelise tihedama koostöö arendamist, 
arvestades, kui oluline on selle tagamine, et 
mõlema organisatsiooni olemasolevaid 
jõude ja võimekusi, mis praegu on suurelt 
jaolt ühised, kasutataks võimalikult 
tõhusalt;

Or. en

Muudatusettepanek 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO 
uue strateegilise kontseptsiooni 
vastuvõtmist selleks, et tugevdada oma
partnerlust NATOga, arvestades ELi välis-
, julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose 
ja Türgi vahelisele vastuolule, mis 
takistavad ELi ja NATO vahelise 
tihedama koostöö arendamist, arvestades, 
kui oluline on selle tagamine, et mõlema 
organisatsiooni olemasolevaid jõude ja 
võimekusi, mis praegu on suurelt jaolt 
ühised, kasutataks võimalikult tõhusalt;

20. taunib asjaolu, et NATO uue
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmine
selleks, et tugevdada ELi partnerlust 
NATOga, takistab rahumeelset ja 
kodanikuühiskonda austavat ELi 
välispoliitikat, kuna see ainult suurendab 
ELi välispoliitika militariseeritust;

Or. en
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Muudatusettepanek 131
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO 
uue strateegilise kontseptsiooni 
vastuvõtmist selleks, et tugevdada oma 
partnerlust NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on 
selle tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

20. on seisukohal, et NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmine 
pakub võimalust oluliselt tugevdada
partnerlust NATOga, arvestades ka ELi 
välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
arengut; osutab vajadusele leida 
pragmaatilised lahendused probleemidele
mis takistavad ELi ja NATO vahelise 
tihedama koostöö arendamist, tagades 
selle, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt; tervitab selles suhtes 
mitmeid konkreetseid ettepanekuid, mille 
komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on esitanud NATO 
peasekretärile, eesmärgiga edendada 
organisatsioonidevahelisi suhteid, mis ei 
diskrimineeri NATO liitlasi või ELi 
liikmesriike; peab seda lähenemisviisi
positiivseks arenguks;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 

20. usub, et EL peaks ära kasutama NATO 
uut strateegilist kontseptsiooni selleks, et 
tugevdada oma partnerlust NATOga, 
arendades samal ajal ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitikat; osutab 
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osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

vajadusele leida pragmaatilised lahendused 
Küprose ja Türgi vahelisele konfliktile,
mis takistab ELi ja NATO vahelise 
koostöö arendamist, arvestades, kui oluline 
on selle tagamine, et mõlema 
organisatsiooni olemasolevaid jõude ja 
võimekusi, mis praegu on suurelt jaolt 
ühised, kasutataks võimalikult tõhusalt; 
nõuab selles kontekstis tungivalt, et kõik 
ELi liikmesriigid kutsuksid Türgit 
vaatlejana Euroopa Kaitseagentuuriga 
ühinema; nõuab ELi ja NATO vahelise 
koostöö raames ühtset tuumarelva leviku 
tõkestamise ja desarmeerimise strateegiat;

Or. en

Muudatusettepanek 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt ning et tingimused 
oleksid optimeeritud Euroopa sõjaväelaste 
ja tsiviiltöötajate julgeoleku tagamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
taunib asjaolu, et NATO juhid ei olnud 
võimelised vastu võtma 
tuumadesarmeerimise tegevuskava, mille 
hulka kuulub taktikaliste tuumarelvade 
väljaviimine Euroopast kooskõlas 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 
osapoolte 2010. aasta lepingu 
läbivaatamise konverentsi tegevuskavaga; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt; nõuab tungivalt, et 
NATO hoiduks tsiviilkriisi ohjamise 
võime väljaarendamisest, mis üksnes 
dubleeriks ELi struktuure ja võimet ning 
takistaks olulisel määral ELi missioonide 
jaoks jõudude kogumist;

Or. en

Muudatusettepanek 135

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

20. õnnitleb NATOt uue ambitsioonika 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmise 
puhul, mis taaskinnitab liitlaste ühise 
kaitse kohustust ja püüdlusi stabiliseerida 
julgeolekualased kriisiolukorrad 
väljaspool liitu, eelkõige Afganistanis;
usub, et EL peaks kasutama selle
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt; on seisukohal, et 
jõupingutuste dubleerimise vältimiseks on 
vajalik selge ja arukas tööülesannete 
jagamine kahe organisatsiooni vahel, kus 
NATO, millel on vajalik kogemus ja 
eriteadmised, vastutaks julgeoleku sõjalise 
mõõtme eest ja EL pakuks oma 
väärtuslikku tsiviilvõimekust ja teadmisi;

Or. en

Muudatusettepanek 136
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
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NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt; nõuab, et NATO 
normaliseeriks oma suhted Venemaaga, et 
tagada stabiilsem ja kooskõlastatum 
kooseksisteerimine; tunnustab tähtsat 
rolli, mida EL sellega seoses omada võib;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

20. usub, et EL peaks kasutama NATO uue 
strateegilise kontseptsiooni vastuvõtmist 
selleks, et tugevdada oma partnerlust 
NATOga, arvestades ELi välis-, 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut; 
rõhutab, et EL jagab enamikku ohtudest 
julgeolekule, mille NATO on oma uues 
strateegilises kontseptsioonis tuvastanud; 
osutab vajadusele leida pragmaatilised 
lahendused probleemidele, eriti Küprose ja 
Türgi vahelisele vastuolule, mis takistavad 
ELi ja NATO vahelise tihedama koostöö 
arendamist, arvestades, kui oluline on selle 
tagamine, et mõlema organisatsiooni 
olemasolevaid jõude ja võimekusi, mis 
praegu on suurelt jaolt ühised, kasutataks 
võimalikult tõhusalt;

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. palub NATO tegevuse lõpetada; 
märgib, et Euroopa Liidul peab olema 
ainult tsiviilõiguslik iseloom, seepärast 
palub kasutada sõjalisi kulutusi 
tsiviilõiguslikel eesmärkidel;

Or. en

Muudatusettepanek 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. tunnistab, et OSCEd tuleb tugevdada ja 
selle väärtusi uuesti kinnitada; usub 
kindlalt, et EL peaks tõhusalt osalema 
OSCE tugevdamises, sh tagades, et selle 
protsessi tulemusena ei nõrgeneks ükski 
organisatsiooni kolmest mõõtmest (sõjalis-
poliitiline, majanduslik ja 
keskkonnamõõde ning inimlik mõõde); 
rõhutab, et EL peaks juhtima tähelepanu ka 
sellel, kui tähtis on jätkata Korfu protsessi 
ja korraldada regulaarseid kõrgetasemelisi 
kohtumisi, et anda OSCE tegevusele 
poliitiline tugi ja suurendada selle 
nähtavust;

21. tunnistab, et OSCEd tuleb tugevdada ja 
kõiki selle väärtusi uuesti kinnitada; usub 
kindlalt, et EL peaks tõhusalt osalema 
OSCE tugevdamises, sh tagades, et selle 
protsessi tulemusena ei nõrgeneks ükski 
organisatsiooni kolmest mõõtmest (sõjalis-
poliitiline, majanduslik ja 
keskkonnamõõde ning inimlik mõõde), ja 
suurendades ÜVJP võimekust OSCE 
volitatud missioonidel; rõhutab, et EL 
peaks juhtima tähelepanu ka sellel, kui 
tähtis on jätkata Korfu protsessi ja 
korraldada regulaarseid kõrgetasemelisi 
kohtumisi, et anda OSCE tegevusele 
poliitiline tugi ja suurendada selle 
nähtavust; taunib asjaolu, et OSCE 
riigipead ei suutnud nõustuda 
tegevuskavaga, millega kehtestataks kava 
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OSCE-piirkonnas julgeolekuühenduse 
põhikirja loomiseks ja annaks volitused 
järeltippkohtumise korraldamiseks kahe 
kuni nelja aasta pärast;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tegema USAga tihedat koostööd sünergia 
saavutamise nimel, et tagada Euroopas 
stabiilsus ja julgeolek, sh Venemaaga 
tehtava koostöö alusel, ning saavutada 
stabiilsus Lähis-Idas, Iraanis, 
Afganistanis ja Pakistanis;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 22. kordab oma Atlandi-ülese partnerluse 
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kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri
USAga, et tagada ühine lähenemisviis
ülemaailmsele juhtimisele ja
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tegema USAga tihedat koostööd sünergia 
saavutamise nimel, et tagada Euroopas 
stabiilsus ja julgeolek, sh Venemaaga 
tehtava koostöö alusel, ning saavutada 
stabiilsus Lähis-Idas, Iraanis, 
Afganistanis ja Pakistanis;

lubadust kui tähtsat asjaolu ja üht ELi 
välistegevuse põhialust; nõuab tungivalt, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja tagaks, et EL toimib ühtse, 
aktiivse, võrdse ja samas autonoomse
USA partnerina ülemaailmse julgeoleku 
ja stabiilsuse tagamisel, edendades rahu 
ja austust inimõiguste vastu ning võttes 
vastu ühtse lähenemisviisi
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade levik, terrorism, 
kliimamuutus ja energiajulgeolek;

Or. en

Muudatusettepanek 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja
julgeolek, sh Venemaaga tehtava koostöö 
alusel, ning saavutada stabiilsus Lähis-
Idas, Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis;

22. nõuab paremat kooskõlastamist ja 
suuremat koostööd ELi ja selle lähima 
liitlase ja strateegilise partneri, USAga, et
võimaldada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles keskenduma 
kiireloomulisemate kriiside 
lahendamisele, mille põhjustasid Iraani 
valitsuse selge veendumus tuumapommi 
valmistamiseks, jõudes täielikule 
kokkuleppele USA valitsusega järgmise 
asjakohase sammu osas;

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja 
julgeolek, sh Venemaaga tehtava koostöö 
alusel, ning saavutada stabiilsus Lähis-
Idas, Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis;

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et üritada saavutada ühine 
lähenemisviis ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele julgeoleku probleemidele, 
nagu tuumarelvade levik ja relvade levik, 
terrorism ja organiseeritud kuritegevus, 
mahajäämine arengus, diktatuurid ja 
kliimamuutus; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tegema USAga tihedat koostööd ja üritada 
tagada koostoime eesmärgiga kindlustada 
demokraatia ning tagada stabiilsus ja 
julgeolek Euroopas, selle naabruses ning
ülemaailmselt, edendades eelkõige 
Venemaa ja muude suurjõududega 
konstruktiivset partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele, toetades ja 
reformides rahvusvahelisi institutsioone 
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tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja 
julgeolek, sh Venemaaga tehtava koostöö 
alusel, ning saavutada stabiilsus Lähis-
Idas, Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis;

ja edendades austust rahvusvahelise 
õiguse ja ülemaailmsete probleemide 
vastu, nagu tuumarelvade leviku 
tõkestamine ja terrorism; kordab oma 
seisukohta, et võitlus terrorismiga ei saa 
toimuda inimõiguste ja 
kodanikuvabaduste arvelt; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles tegema USAga tihedat 
koostööd sünergia saavutamise nimel, et 
tagada Euroopas stabiilsus, julgeolek ja 
toimuvate konfliktide rahumeelne 
lahendamine, sh Venemaaga tehtava 
koostöö alusel, ning saavutada stabiilsus 
Lähis-Idas, Iraanis, Afganistanis ja 
Pakistanis;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja 
julgeolek, sh Venemaaga tehtava koostöö 
alusel, ning saavutada stabiilsus Lähis-
Idas, Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis;

22. nõuab paremat kooskõlastatust ja 
suuremat koostööd ELi ja selle lähima 
liitlase ja strateegilise partneriga, et tagada 
ühine lähenemisviis ülemaailmsele 
juhtimisele ja ülemaailmsetele 
probleemidele, nagu tuumarelvade leviku 
tõkestamine ja terrorism; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tegema USAga tihedat koostööd sünergia 
saavutamise nimel, et tagada Euroopas 
stabiilsus ja julgeolek, sh Venemaaga 
tehtava koostöö alusel, ning saavutada 
stabiilsus Lähis-Idas, Iraanis, Afganistanis 
ja Pakistanis;

Or. en
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Muudatusettepanek 146
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja 
julgeolek, sh Venemaaga tehtava koostöö 
alusel, ning saavutada stabiilsus Lähis-
Idas, Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis;

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine,
terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas ja kogu 
maailmas stabiilsus ja julgeolek, sh 
asjakohaste toimijatega (Venemaaga, 
Hiinaga, Indiaga, Türgiga) tehtava 
koostöö alusel, ning saavutada stabiilsus 
Lähis-Idas, Iraanis, Afganistanis ja 
Pakistanis;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelvade leviku tõkestamine ja 

22. rõhutab vajadust tihedalt ja pidevalt 
kooskõlastada ELi välispoliitikat ELi 
lähima liitlase ja strateegilise partneri 
USAga, et tagada ühine lähenemisviis 
ülemaailmsele juhtimisele ja 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu muu 
hulgas tuumarelvade leviku tõkestamine ja 
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terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja 
julgeolek, sh Venemaaga tehtava koostöö
alusel, ning saavutada stabiilsus Lähis-
Idas, Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis;

terrorism; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tegema USAga 
tihedat koostööd sünergia saavutamise 
nimel, et tagada Euroopas stabiilsus ja 
julgeolek, sh Venemaaga sõlmitud 
koostöölepingu alusel, ning saavutada 
stabiilsus Lähis-Idas, Iraanis, Afganistanis 
ja Pakistanis;

Or. es

Muudatusettepanek 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. nõuab tungivalt ELi ja USA vahelise 
ulatusliku strateegia väljaarendamist 
julgeoleku olukorra parandamise kohta 
Lähis-Idas, Iraanis, Afganistanis ja 
Pakistanis, mis hõlmab koostööd Türgi, 
Venemaa ja Hiinaga;

Or. en

Muudatusettepanek 149
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. nõuab tungivalt ELi ulatusliku 
strateegia väljaarendamist julgeoleku 
olukorra parandamise kohta Lähis-Idas, 
Iraanis, Afganistanis ja Pakistanis, mis 
hõlmab koostööd Venemaa ja Hiinaga;
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Or. en

Muudatusettepanek 150
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles avaldama survet 
USA administratsioonile, et sulgeda 
kiiresti Guantanamo lahe 
kinnipidamiskeskus, tuues terrorismis 
kahtlustatavad, kellele on juba 
süüdistused esitatud ja kes endiselt 
ootavad süüdistuste esitamist, tsiviilkohtu 
ette ja toimetades kodumaale tagasi või 
asustades ümber ja hüvitades kahju 
kõigile neile kinnipeetavatele, kellele 
süüdistust ei esitata; palub liikmesriikidel 
abistada USAd tõhusalt Guantanamo lahe 
kinnipidamiskeskuse sulgemisel ja kõigi 
nende kinnipeetavate ümberasustamisel, 
kelle suhtes on süüdistustest loobutud ja 
kes ei saa kodumaale tagasi pöörduda; 
nõuab liikmesriikidelt vastutuse võtmist 
nende terrorismis kahtlustatavate 
inimõiguste rikkumise eest, keda peeti 
kinni Guantanamo lahe vanglas või 
mõnes teises salajases vanglas, ning 
koostöö tegemise eest nende erakorralise 
tagasisaatmisega seoses ja vastutuse 
võtmist Euroopa Parlamendi 2007. aasta 
resolutsioonis (LKA poolt kinnipeetavate 
transportimiseks ja ebaseaduslikuks 
kinnipidamiseks Euroopa riikide 
väidetava kasutamise kohta) esitatud 
soovituste täitmise eest;

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 22 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

22 a. tervitab USA administratsiooni 
hiljutist üleskutset tihedamale USA ja ELi 
vahelisele partnerlusele; nõuab tungivalt, 
et EL võtaks sellega seoses kindlama 
seisukoha, tunnistades vajadust tagada 
tasakaalustatum jõutasakaal;

Or. en

Muudatusettepanek 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. juhib tähelepanu kõigi Lääne-Balkani 
riikide väljavaatele saada ELi liikmeks ja 
rõhutab, et nii selle piirkonna riigid kui ka 
EL peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; 

23. juhib tähelepanu Lääne-Balkani riikide 
erinevatele väljavaadetele saada ELi 
liikmeks ja rõhutab, et nii selle piirkonna 
riigid kui ka EL peavad ELi laienemise
protsessi huvides tegema järjepidevat tööd; 
taunib selles suhtes Kreeka ja 
Makedoonia vaheliste vaidluste jätkumist 
Makedoonia nime teemal;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. juhib tähelepanu kõigi Lääne-Balkani 23. juhib tähelepanu kõigi Lääne-Balkani 
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riikide väljavaatele saada ELi liikmeks ja 
rõhutab, et nii selle piirkonna riigid kui ka 
EL peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd;

riikide väljavaatele saada ELi liikmeks ja 
rõhutab, et nii selle piirkonna riigid kui ka 
EL peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; tuletab meelde, et ELi 
laienemise väljavaade on oluline stiimul 
Lääne-Balkani riikide poliitiliste ja 
majandusreformide jätkumisele, mis aitab 
tulemuslikult edendada piirkonna 
stabiilsust ja arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. juhib tähelepanu kõigi Lääne-Balkani 
riikide väljavaatele saada ELi liikmeks ja 
rõhutab, et nii selle piirkonna riigid kui ka 
EL peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; 

23. juhib tähelepanu kõigi Lääne-Balkani 
riikide väljavaatele saada ELi liikmeks ja 
rõhutab, et nii selle piirkonna riigid kui ka 
EL peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd, nagu see on Euroopa 
Ülemkogu poolt 2003. aasta juunis 
väljendatud toetusega Lääne-Balkanit 
käsitlevale kavale „Thessaloniki 
tegevuskava: Euroopa integratsiooni 
suunas“;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. juhib tähelepanu kõigi Lääne-Balkani 23. kinnitab kõigi Lääne-Balkani riikide 
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riikide väljavaatele saada ELi liikmeks ja 
rõhutab, et nii selle piirkonna riigid kui ka 
EL peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; 

väljavaatele saada ELi liikmeks ja rõhutab, 
et nii selle piirkonna riigid kui ka EL 
peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; 

Or. en

Muudatusettepanek 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. kinnitab veel kord ühepoolse Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni seaduslikuks 
tunnistamisest keeldumist; märgib, et see 
deklaratsioon loob ohtliku pretsedendi 
rahvusvahelise õiguse suhtes; nõuab 
ühtse rahuldava lahenduseni jõudmist 
vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonile 1244/99, mis kinnitas kõigi 
liikmesriikide pühendumist suveräänsuse 
ja territoriaalse terviklikkuse põhimõttele 
seoses rahvusvahelise õigusega ja ainsa 
võimaliku viisina, kuidas tagada 
piirkonnas rahumeelne ja püsiv lahendus;

Or. en

Muudatusettepanek 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23 a. tunnustab piirkonna kõigi riikide 
arengut oma teel ELiga ühinemise 
suunas, märgib samas, et poliitiline 
ebastabiilsus ja institutsioonide nõrkus 
koos lahendamata kahepoolsete 
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probleemidega takistavad täiendavalt 
mõne riigi arengut ELi integratsiooni 
suunas; rõhutab vajadust selge ja ühise 
ELi visiooni järele selle piirkonna suhtes, 
kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni üles aktiivselt 
osalema püsivate probleemide 
lahendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 158
Takis Hadjigeorgiou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; 
nõuab tungivalt, et Kosovo valitsus 
parandaks edaspidi valimisprotsessi, et 
tagada Kosovo kodanike demokraatlikud 
õigused ja tugevdada riigi ELiga 
ühinemise perspektiivi; nõuab, et 
viivitamata alustataks ELi egiidi all 
kavandatud Kosovo ja Serbia vahelisi 
kõnelusi, ja rõhutab, et neil kõnelustel on 
tohutu potentsiaal stabiilsuse 
suurendamiseks Kosovos ja kohalike 
inimeste olukorra parandamiseks, sh 
õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiseks 
riigi põhjaosas; kordab, et 
õigusriigimissioon EULEX peab Kosovos 
tõhustama oma tegevust riigi põhjaosas, 
et tõhusalt toimida kogu Kosovo 
territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

24. märgib, et olukord Kosovos on 
stabiilne, ja tuletab meelde NATO rolli 
ning selle laastavaid pommirünnakuid 
piirkonnas; nõuab tungivalt, et kõik 
asjaosalised astuksid samme, et 
parandada kõigi Kosovos elavate inimeste 
õigusi ja elutingimusi, rõhutades samas, 
et Kosovo ei ole sõltumatu suveräänne 
riik ja et selle õigused jäävad endisteks, 
nagu need on sätestatud ÜRO 
Julgeolekunõukogu 1999. aasta 
resolutsioonis 1244;
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Or. el

Muudatusettepanek 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on rahumeelne, kuid väljendab 
muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, et 
suurendada stabiilsust kogu Kosovos ja 
parandada olukorda kogu riigi inimeste
jaoks; kordab, et õigusriigimissioon 
EULEX peab Kosovos tõhustama oma 
tegevust riigi põhjaosas, et tõhusalt toimida 
kogu Kosovo territooriumil;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva
demokraatliku ülemineku tähtis osa; 
nõuab tungivalt, et Kosovo valitsus
parandaks edaspidi valimisprotsessi, et 
tagada Kosovo kodanike demokraatlikud 
õigused ja tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab õiglaste
valimiste tähtsust ja kutsub ELi üles 
Kosovo demokraatia olukorda jälgima; 
nõuab tungivalt, et Kosovo ametiasutused
parandaksid edaspidi valimisprotsessi, et 
tagada kõigi kodanike demokraatlikud 
õigused ja tugevdada ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes
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omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

omavalitsusüksustes; rõhutab, et 
valimisreform ja õiglased valimised on 
Kosovo käimasoleva demokraatliku 
ülemineku tähtis osa; nõuab tungivalt, et 
Kosovo uus valitsus parandaks edaspidi 
valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et alustataks ELi egiidi 
all kavandatud Kosovo ja Serbia vahelisi 
kõnelusi pärast uue parlamendi ja 
valitsuse moodustamist Kosovos, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus; juhib 
tähelepanu asjaolule, et kosovolased on 
piirkonna ainsad kodanikud, kes on välja 
jäetud viisavabast süsteemist ELiga, ja 
kutsub sellega seoses komisjoni üles 
viivitamata alustama viisaläbirääkimisi 
Priština valitsusasutustega, et määrata 
kindlaks tegevuskava viisavabaduse 
kehtestamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Zoran Thaler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
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omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX 
peab Kosovos tõhustama oma tegevust 
riigi põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
väljendab täielikku toetust 
õigusriigimissioonile EULEX Kosovosse, 
et käsitleda Kosovo konfliktiga seoses 
kadunud inimeste probleemi ja et uurida 
ning esitada süüdistused organiseeritud 
kuritegevuse, eelkõige ebainimliku 
kohtlemise ja elundikaubanduse kohta 
konflikti ajal ja sellele vahetult järgnenud 
perioodil; kordab vajadust tagada, et 
EULEX tõhustab oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 163
Marietta Giannakou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
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demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada Kosovo ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks Kosovo põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust Kosovo
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes ja tõsiseid 
korruptsioonisüüdistusi Euroopa 
Nõukogu senaatori Dick Marty poolt;
nõuab nende süüdistuste põhjalikku 
uurimist EULEXi tegevuse raames ja 
näidiskohtuistungit kõigi nende jaoks, kes 
tunnistatakse lõpuks vastutavaks; rõhutab, 
et õiglased valimised on Kosovo 
käimasoleva demokraatliku ülemineku 
tähtis osa; nõuab tungivalt, et Kosovo 
valitsus parandaks edaspidi 
valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
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Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 165
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
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kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida ja koolitada 
asjakohaselt kohalikke omavalitsusi hea 
valitsemistava vallas kogu Kosovo 
territooriumil ja pälvida kogu elanikkonna 
usaldus ja toetus;

Or. en

Muudatusettepanek 166
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks põhjaosas; kordab, et 
õigusriigimissioon EULEX peab tõhustama 
oma tegevust põhjapiirkonnas, et tõhusalt 
toimida kogu Kosovo territooriumil ja 
suurendada usaldust ning toetust kogu 
elanikkonna seas;

Or. es
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Muudatusettepanek 167
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; on 
teadlik, et mitte kõik liikmesriigid ei ole 
tunnustanud Kosovo iseseisvust; nõuab 
tungivalt, et Kosovo valitsus parandaks 
edaspidi valimisprotsessi, et tagada Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
perspektiivi; nõuab, et viivitamata 
alustataks ELi egiidi all kavandatud 
Kosovo ja Serbia vahelisi kõnelusi, ja 
rõhutab, et neil kõnelustel on tohutu 
potentsiaal stabiilsuse suurendamiseks 
Kosovos ja kohalike inimeste olukorra 
parandamiseks, sh õigusriigi põhimõtte 
järgimise tagamiseks riigi põhjaosas; 
kordab, et õigusriigimissioon EULEX peab 
Kosovos tõhustama oma tegevust riigi 
põhjaosas, et tõhusalt toimida kogu 
Kosovo territooriumil ja pälvida kogu 
elanikkonna usaldus ja toetus;

Or. es

Muudatusettepanek 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt selle üle, et olukord 
Kosovos on stabiilne ja rahumeelne, kuid 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes; rõhutab, et õiglased 
valimised on Kosovo käimasoleva 
demokraatliku ülemineku tähtis osa; 
nõuab tungivalt, et Kosovo valitsus 
parandaks edaspidi valimisprotsessi, et 
tagada Kosovo kodanike demokraatlikud 
õigused ja tugevdada riigi ELiga 
ühinemise perspektiivi; nõuab, et 
viivitamata alustataks ELi egiidi all 
kavandatud Kosovo ja Serbia vahelisi 
kõnelusi, ja rõhutab, et neil kõnelustel on 
tohutu potentsiaal stabiilsuse 
suurendamiseks Kosovos ja kohalike 
inimeste olukorra parandamiseks, sh 
õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiseks 
riigi põhjaosas; kordab, et 
õigusriigimissioon EULEX peab Kosovos 
tõhustama oma tegevust riigi põhjaosas, et 
tõhusalt toimida kogu Kosovo 
territooriumil ja pälvida kogu elanikkonna 
usaldus ja toetus;

24. märgib, et olukord Kosovos on 
stabiilne ja rahumeelne, kuid habras; 
nõuab, et viivitamata alustataks ELi egiidi 
all kavandatud Kosovo ja Serbia vahelisi 
kõnelusi, ja rõhutab, et neil kõnelustel on 
tohutu potentsiaal stabiilsuse 
suurendamiseks mitte ainult Kosovos, vaid 
kogu piirkonnas, kordab, et 
õigusriigimissioon EULEX peab Kosovos 
tõhustama oma tegevust riigi põhjaosas, et 
tõhusalt toimida kogu Kosovo 
territooriumil;

Or. en

Muudatusettepanek 169
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni üles 
tugevdama pärast valimisi dialoogi Bosnia 
ja Hertsegoviina juhtpoliitikutega, et aidata 
seda riiki ja rahvast püsida ELi 

25. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni üles 
tugevdama pärast valimisi dialoogi Bosnia 
ja Hertsegoviina juhtpoliitikutega, et aidata 
seda riiki ja rahvast püsida ELi 



PE452.878v03-00 110/178 AM\859936ET.doc

ET

integratsiooni teel; on seisukohal, et Bosnia 
ja Hertsegoviina ei ole teinud piisavalt 
reforme ELiga integreerumiseks ning et
domineerivad rahvuslikud ja 
kildkondlikud huvid võivad kahjustada
ELi ja NATO liikmesuse nõuete täitmist;

integratsiooni teel; on seisukohal, et Bosnia 
ja Hertsegoviina ei ole teinud piisavalt 
reforme ELiga integreerumiseks eksliku 
lähenemisviisi pärast, mis on püsinud 
tänase päevani ja mis on rõhutanud kõrge 
esindaja büroo rolli rahvusvahelise 
ülevaatajana ja lootmist välisriikide 
õigusaktidele; nõuab tungivalt, et EL 
suunaks selle asemel oma tähelepanu 
Bosniale ja Hertsegoviinale, pakkudes 
neile tehnilist abi ja nõustamist hea 
valitsemistava osas;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Hannes Swoboda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. väljendab sügavat muret Albaania 
kestva sisekonflikti pärast ja kutsub 
valitsust ning opositsiooni üles vältima 
jõu kasutamist ning alustama konflikti 
lõpetamiseks ja jätkusuutliku 
kompromissi leidmiseks uut dialoogi; 
tervitab sellega seoses komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
algatust, mis on kooskõlastatud 
laienemise ja naabruspoliitika volinikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 171
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. nõuab, et komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja 
liikmesriigid kehtestaksid kiiresti 
tervikliku kava ELi kohalolu 
tugevdamiseks Bosnias ja Hertsegoviinas, 
sh kindlameelse ELi delegatsiooni juhi 
määramine, delegatsiooni poliitilise, 
õigus-, kommunikatsiooni-, majandus- ja 
julgeolekuüksuse loomine ning 
tugevdamine, et toetada Bosnia ELi 
liikmesuse väljavaateid ja arendada 
usaldusväärsust kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 172
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 7 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Liidu Musta mere strateegia

Or. en

Muudatusettepanek 173
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 7 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kesk-Aasia

Or. en
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Muudatusettepanek 174
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. julgustab komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni süvendama 
idapartnerlust liidu Ida-Euroopa 
naabritega, pidades silmas nende poliitilist 
assotsieerimist ja majanduslikku 
integreerimist, sh energeetika valdkonnas, 
võttes aluseks ühised Euroopa väärtused ja 
tegutsedes reformide käivitamiseks 
mõeldud tingimuste ja stiimulite raames;

26. julgustab komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni süvendama 
idapartnerlust liidu Ida-Euroopa 
naabritega, pidades silmas nende poliitilist 
assotsieerimist ja majanduslikku 
integreerimist, sh energeetika valdkonnas, 
võttes aluseks ühised Euroopa väärtused ja 
tegutsedes reformide käivitamiseks 
mõeldud tingimuste ja stiimulite raames; 
tuletab meelde, et lahendamata konfliktid 
piirkonnas asetavad kaasatud osapooled 
olukorda, kus rahu ei ole jätkusuutlik; 
nõuab, et kaasatud osapooled otsiksid 
pikaajalisi rahumeelseid lahendusi;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. julgustab komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni süvendama
idapartnerlust liidu Ida-Euroopa 
naabritega, pidades silmas nende poliitilist 
assotsieerimist ja majanduslikku 
integreerimist, sh energeetika valdkonnas, 
võttes aluseks ühised Euroopa väärtused ja 
tegutsedes reformide käivitamiseks 
mõeldud tingimuste ja stiimulite raames;

26. julgustab komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni täitma oma 
lubadusi idapartnerluse kohta liidu Ida-
Euroopa naabritega, pidades silmas nende 
poliitilist assotsieerimist ja majanduslikku 
integreerimist, sh energeetika valdkonnas, 
võttes aluseks ühised Euroopa väärtused ja 
tegutsedes reformide käivitamiseks 
mõeldud tingimuste ja stiimulite raames;
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Or. en

Muudatusettepanek 176
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. julgustab komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni süvendama 
idapartnerlust liidu Ida-Euroopa 
naabritega, pidades silmas nende poliitilist 
assotsieerimist ja majanduslikku 
integreerimist, sh energeetika valdkonnas, 
võttes aluseks ühised Euroopa väärtused ja 
tegutsedes reformide käivitamiseks 
mõeldud tingimuste ja stiimulite raames;

26. julgustab komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat ja komisjoni süvendama 
idapartnerlust liidu Ida-Euroopa 
naabritega, pidades silmas nende poliitilist 
assotsieerimist ja majanduslikku 
integreerimist, sh energeetika valdkonnas, 
võttes aluseks ühised Euroopa väärtused ja 
tegutsedes reformide käivitamiseks 
mõeldud tingimuste ja stiimulite raames;
rõhutab rahvusvaheliste inimõiguste 
standardite arvessevõtmise tähtsust 
kestvates assotsieerimislepingu alastes 
läbirääkimistes idapartnerluse riikidega; 
nõuab algatusi ja tegevust, mis 
soodustaksid ja arendaksid piirkondlikku 
koostööd Lõuna-Kaukaasiaga;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. tervitab ja toetab Molvova Vabariigi 
ametivõimude pühendumust oma suhete 
tugevdamisele Euroopa Liiduga seoses 
assotsieerimislepingu sõlmimisega, 
viisavabaduse kehtestamise alase dialoogi 
arendamisega ja vabakaubanduse 
kokkuleppe alaste läbirääkimiste 
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alustamisega;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 b. kutsub seoses rahumeelsete ja 
kestvate lahendustega Transnistria 
konflikti kaasatud poliitilisi toimijaid üles 
läbirääkimisi jätkama, austades täielikult 
Moldova Vabariigi suveräänsust ja 
territoriaalset terviklikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 179
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 c. kutsub komisjoni üles kiirendama 
Musta mere sünergia kohaste projektide 
rakendamist ja tegelema selle küsimusega 
jätkuvalt Euroopa välisteenistuse 
tegevuskavas;

Or. en

Muudatusettepanek 180
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26 a. rõhutab ELi aktiivsema rolli tähtsust 
Transnistria ja Lõuna-Kaukaasia 
külmutatud konfliktide lahendamises;

Or. en

Muudatusettepanek 181
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. mõistab hukka Valgevene presidendi 
Lukašenka režiimi karmid repressioonid 
opositsiooni liikmete, ajakirjanike ja 
kodanikuühiskonna liikmete vastu pärast 
19. detsembri 2010. aasta 
presidendivalimisi ning nõuab kõigi 
kinnipeetute kohest vabastamist; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni üles kehtestama 
režiimi vastu sihipäraseid sanktsioone, 
nagu viisakeeld ja teatavate kõrgete 
ametnike varade külmutamine, ning 
suurendama ELi toetust 
kodanikuühiskonnale, et tugevdada 
Euroopa-meelseid väärtusi elanikkonna 
hulgas; rõhutab, kui oluline on see, et 
Valgevenet ei isoleeritaks, eriti 
olemasolevatest piirkondlikest 
raamistikest;

27. mõistab hukka Valgevene presidendi 
Lukašenka režiimi karmid repressioonid 
opositsiooni liikmete, ajakirjanike ja 
kodanikuühiskonna liikmete vastu pärast 
19. detsembri 2010. aasta 
presidendivalimisi ning nõuab kõigi 
kinnipeetute kohest vabastamist; väljendab 
heameelt Euroopa Ülemkogu 31. jaanuari 
2011. aasta otsuse üle, millega 
kehtestatakse režiimi vastu sihipärased 
sanktsioonid, nagu viisakeeld ja teatavate 
kõrgete ametnike varade külmutamine; 
tervitab rahvusvahelise abiandjate 
2. veebruari 2011. aasta konverentsi 
„Solidaarsus Valgevenega” tulemusi, 
mille raames EL lubab anda 17,3 miljonit 
eurot abimeetmeteks kodanikuühiskonna, 
eelkõige üliõpilaste ja sõltumatute 
massiteabevahendite toetamiseks; rõhutab, 
kui oluline on see, et Valgevenet ei 
isoleeritaks, eriti olemasolevatest 
piirkondlikest raamistikest;

Or. es



PE452.878v03-00 116/178 AM\859936ET.doc

ET

Muudatusettepanek 182
Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. mõistab hukka Valgevene presidendi 
Lukašenka režiimi karmid repressioonid 
opositsiooni liikmete, ajakirjanike ja 
kodanikuühiskonna liikmete vastu pärast 
19. detsembri 2010. aasta 
presidendivalimisi ning nõuab kõigi
kinnipeetute kohest vabastamist; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni üles kehtestama 
režiimi vastu sihipäraseid sanktsioone, 
nagu viisakeeld ja teatavate kõrgete 
ametnike varade külmutamine, ning 
suurendama ELi toetust 
kodanikuühiskonnale, et tugevdada 
Euroopa-meelseid väärtusi elanikkonna 
hulgas; rõhutab, kui oluline on see, et 
Valgevenet ei isoleeritaks, eriti 
olemasolevatest piirkondlikest 
raamistikest;

27. mõistab hukka Valgevene presidendi 
Lukašenka režiimi karmid repressioonid 
opositsiooni liikmete, ajakirjanike ja 
kodanikuühiskonna liikmete vastu pärast 
19. detsembri 2010. aasta 
presidendivalimisi ning nõuab kõigi 
kinnipeetute kohest vabastamist ja 
süüdistuste tühistamist; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja 
komisjoni üles kehtestama režiimi vastu 
täiendavaid sihipäraseid sanktsioone, mis 
täiendaksid juba kehtivat viisakeeldu ja 
teatavate kõrgete ametnike varade 
külmutamist, ning suurendama ELi toetust 
kodanikuühiskonnale, et tugevdada 
Euroopa-meelseid väärtusi elanikkonna 
hulgas; rõhutab, kui oluline on see, et 
Valgevenet ei isoleeritaks, eriti 
olemasolevatest piirkondlikest 
raamistikest;

Or. en

Muudatusettepanek 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. avaldab kahetsust olulise arengu 
puudumise pärast seoses Lõuna-
Kaukaasia külmutatud konfliktide 
lahendamisega; rõhutab, et see on 
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komistuskivi, mis takistab idapartnerluse 
tõeliselt mitmepoolse ja piirkondliku 
mõõtme väljaarendamist; eeldab Euroopa 
välisteenistuse suurendatud kaasatust 
piirkonnas ja nõuab aktiivsema rolli 
võtmist, mis on suunatud osapoolte 
vaheliste kõneluste võimaldamisele, 
kindluse edendamise meetmete
edendamisele, inimeste vaheliste 
kontaktide julgustamisele, rajades seega 
teed kestvale rahulepingule;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 a. tervitab komisjoni 31. jaanuari 
otsust viisakeelu rakendamise ja 157 
valitud Valgevene ametniku finantsvarade 
külmutamise kohta; avaldab kahetsust, et 
nõukogu ei võtnud arvesse Euroopa 
Parlamendi esitatud nõudeid kehtestada 
sihipärased majandussanktsioonid 
Valgevene suhtes, sh külmutades kogu 
makromajandusliku abi, mida pakutakse 
IMFi laenude kaudu ning EIP ja 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupanga (EBRD) programmide 
laenutehingutega;

Or. en

Muudatusettepanek 185
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 27 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27 b. on seisukohal, et sanktsioonid 
Valgevene valitsusametnike suhtes 
peaksid kehtima seni, kuni kõik 
poliitvangid vabastatakse Valgevene 
vanglatest; kordab, et EL peab olema 
Valgevene tavakodanikega avatum; on 
seisukohal, et komisjon peaks tõhustama 
tööd läbirääkimisjuhistega 
tagasivõtulepingute ja viisakorra 
lihtsustamise osas selleks, et parandada 
inimestevahelisi kontakte ELi ja 
Valgevene vahel; tervitab liikmesriike, kes 
on juba astunud ühepoolseid samme, et 
hõlbustada Schengeni viisade väljastamist 
ja vähendada nende hinda Valgevene 
kodanike jaoks, ning julgustab neid 
liikmesriike, kes ei ole veel sarnaselt 
toiminud, astuma viivitamata sarnaseid 
samme, pöörates erilist tähelepanu 
lühiaegsetele viisadele, mis on laiemale 
ühiskonnale, õpilastele ja ka teistele 
noortele kõige tähtsamad; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles vähendama 
olulisel määral Schengeni viisa hinda 
Valgevene kodanike jaoks, mis on hetkel 
60 eurot – palju kõrgem hinnast, mida 
kodanikud teistes ELi naaberriikides, 
näiteks Venemaal, maksavad;

Or. en

Muudatusettepanek 186
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 c (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 c. rõhutab Musta mere piirkonna 
tähtsust idapartnerluses ja leiab, et sellega 
seoses on vajalik Euroopa Liidu suurem 
kaasatus;
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Or. en

Muudatusettepanek 187
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 d (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 d. loodab, et komisjoni algatatud 
Euroopa naabruspoliitika reformimise 
protsess viib uue strateegilise visioonini ja 
diferentseerituma lähenemisviisini sama 
poliitika raames huvivaldkondade osas, 
vastavalt Euroopa Liidu huvide, 
probleemide ja piirkondade ohtude 
mitmekesisusele;

Or. en

Muudatusettepanek 188
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 e (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 e. kinnitab veel kord vajadust ühtse 
lähenemisviisi järele regionaalarengu 
protsesside osas, rakendades ELi 
kavandatud idapartnerluse riikidele 
suunatud algatusi ja vahendeid (Euroopa 
partnerlus, Musta mere sünergia / ELi 
Musta mere strateegia jne); on 
seisukohal, et on vaja kindlustada, et 
kavandatavad algatused oleksid üksteist 
täiendavad ja diferentseeritud, eriti 
projektide tasandil, et vahendeid 
kasutataks tõhusamalt ja saavutataks 
konkreetseid tulemusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 189
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 f (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 f. tunnustab fakti, et Euroopa 
naabruspoliitika (ENP) on säilitanud 
lähenemise, mis on suunatud suhete 
edendamisele oma naabritega kui 
olulisele elemendile, mille abil neis 
riikides edendada reforme ja ühenduse 
õigustiku rakendamist; on seisukohal, et 
vajalik on arvesse võtta nii ELi partnerite 
konkreetseid probleeme kui ka nende 
enda seisukohta suhetes ELiga;

Or. en

Muudatusettepanek 190
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 g (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 g. rõhutab Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa naabruspoliitikas; 
märkides, et vajalik ja oluline on Euroopa 
suurem osalus selles piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 191
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 b (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 b. on seisukohal, et Musta mere 
piirkond saab läheneda ELile paindlike ja 
pragmaatiliste projektide kaudu, mis on 
avatud kõigile piirkondlikele osalejatele, 
näiteks need, kes on välja toodud Musta 
mere sünergias; sünergia peaks säilitama 
oma üldise „muutuva geomeetria“ 
põhimõtte ning seda tuleks edasi 
arendada, algatades ja käivitades kolme 
sektorit hõlmavad partnerlused vastavalt 
liikmesriikide ettepanekule, mida toetab 
komisjon;

Or. en

Muudatusettepanek 192
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. tunnistab tõsiasja, et ELi huvid 
Musta mere osas näitavad ELi püüdlusi 
kujundada oma mainet olulise 
ülemaailmse osalisena, sealhulgas 
Lissaboni lepingu rakendamisega 
kaasnevate muudatuste kontekstis;

Or. en

Muudatusettepanek 193
Evgeni Kirilov

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 28 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28 a. näeb suurt potentsiaali strateegilise 
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koostöö arendamises ELi ja Kesk-Aasia 
vahel; võttes arvesse piirkonna 
geopoliitilist asukohta, kutsub üles 
suurendama koostööd ühiste 
julgeolekuküsimuste ning poliitiliste, 
majandus- ja energiaküsimuste 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 194
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja
Venemaa suhteid oluliselt tugevdama;

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; juhib tähelepanu 
tõsistele puudustele inimõiguste 
austamises ning osutab 
korruptsioonivastase võitluse 
ebarahuldavatele tulemustele, eriti 
kohtutes; mõistab hukka hiljutise 
rahumeelsete meeleavaldajate vastu 
suunatud ebavõrdse jõukasutuse; tunneb 
sügavat muret seoses poliitiliselt 
motiveeritud teise kohtumõistmisega 
M. Khodorkovsky üle, millega rikuti 
mitmeid kohtuvõimu aluspõhimõtteid; 
rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
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ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; nõuab tungivalt, 
et uue tervikliku kokkuleppe keskseteks 
alusteks oleksid demokraatlikud 
väärtused, õigusriigi põhimõte, 
vastastikkuse ja läbipaistvuse põhimõte;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne, 
keskenduks õigusriigi põhimõtte 
edendamisele ja lähtuks mitmekülgse
demokraatia väärtustest ja inimõiguste 
järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat suhet Venemaaga 
sellistes küsimustes nagu terrorismivastane 
võitlus, energiajulgeolek ja tarnekindlus, 
kliimamuutus, desarmeerimine, konfliktide 
vältimine ja tuumarelvade leviku 
tõkestamine, sh pidades silmas Iraani, 
Afganistani ja Lähis-Ida, eesmärgiga 
tugevdada ülemaailmset julgeolekut ja 
stabiilsust; on seisukohal, et koostöö neis 
küsimustes peaks olema uue ELi ja 
Venemaa vahelise lepingu aluseks, ning 
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praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja 
Venemaa suhteid oluliselt tugevdama;

ootab seepärast stabiilseid edusamme 
praegustel läbirääkimistel;

Or. en

Muudatusettepanek 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja 
Lähis-Ida, eesmärgiga tugevdada 
ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust; on 
seisukohal, et koostöö neis küsimustes 
peaks olema uue ELi ja Venemaa vahelise 
lepingu aluseks, ning ootab seepärast 
kiireid edusamme praegustel 
läbirääkimistel uue tervikliku kokkuleppe 
üle, mis peaks ELi ja Venemaa suhteid 
oluliselt tugevdama;

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete järgimisest; rõhutab 
sellega seoses moderniseerimispartnerluse 
tähtsust; rõhutab samal ajal vajadust 
tõhustada vastastikusel austusel ja 
vastastikkuse põhimõttel rajanevat 
partnerlust Venemaaga sellistes küsimustes 
nagu terrorismivastane võitlus, 
energiajulgeolek ja tarnekindlus, 
kliimamuutus, desarmeerimine, konfliktide 
vältimine ja tuumarelvade leviku 
tõkestamine eesmärgiga tugevdada 
ülemaailmset julgeolekut ja stabiilsust; on 
seisukohal, et koostöö neis küsimustes 
peaks olema uue ELi ja Venemaa vahelise 
lepingu aluseks, ning ootab seepärast 
kiireid edusamme praegustel 
läbirääkimistel uue tervikliku kokkuleppe 
üle, mis peaks ELi ja Venemaa suhteid 
oluliselt tugevdama;

Or. en
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Muudatusettepanek 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama;

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab, et nende 
järgimine peaks olema uue lepingu 
lahutamatu osa; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
lahendamine, eelkõige külmutatud 
konfliktide osas, ja tuumarelvade leviku 
tõkestamine, sh pidades silmas Iraani, 
Afganistani ja Lähis-Ida, eesmärgiga 
tugevdada ülemaailmset julgeolekut ja 
stabiilsust; on seisukohal, et koostöö neis 
küsimustes peaks olema uue ELi ja 
Venemaa vahelise lepingu aluseks, ning 
ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama;

Or. en
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Muudatusettepanek 198
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama;

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama; kutsub ELi 
üles tugevdama koostööpüüdlusi 
Venemaaga eriti Afganistani olukorra 
stabiliseerimise osas; kutsub ELi üles 
edendama tõhusaid ja mõlemapoolselt 
kasulikke suhteid NATO ja Venemaa 
vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 199
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama;

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama; nõuab 
meetmeid ja algatuste elluviimist, mis 
kindlustaksid suhteid Euroopa ja 
Venemaa kodanikuühiskonna vahel, 
tugevdades nii Venemaa 
kodanikuühiskonda;

Or. en

Muudatusettepanek 200
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Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama;

29. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tagama, et ELi 
lähenemisviis Venemaa suhtes, sh 
läbirääkimistel uue ELi ja Venemaa 
vahelise lepingu üle, oleks ühtne ja lähtuks 
demokraatia väärtustest, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtete, sh rahvusvahelise 
õiguse järgimisest; rõhutab sellega seoses 
moderniseerimispartnerluse tähtsust; 
rõhutab samal ajal vajadust tõhustada 
vastastikusel austusel ja vastastikkuse 
põhimõttel rajanevat partnerlust 
Venemaaga sellistes küsimustes nagu 
terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek 
ja tarnekindlus, kliimamuutus, 
desarmeerimine, konfliktide vältimine ja 
tuumarelvade leviku tõkestamine, sh 
pidades silmas Iraani, Afganistani ja Lähis-
Ida, eesmärgiga tugevdada ülemaailmset 
julgeolekut ja stabiilsust; on seisukohal, et 
koostöö neis küsimustes peaks olema uue 
ELi ja Venemaa vahelise lepingu aluseks, 
ning ootab seepärast kiireid edusamme 
praegustel läbirääkimistel uue tervikliku 
kokkuleppe üle, mis peaks ELi ja Venemaa 
suhteid oluliselt tugevdama; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles suurendama jõupingutusi, 
et tagada Venemaa-poolne kuuepunktilise 
lepingu rakendamine Gruusias ning 
saavutada sellele konfliktile lõplik 
lahendus, austades samas Gruusia 
territoriaalset terviklikkust;

Or. en
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Muudatusettepanek 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. rõhutab, et õigusriigi põhimõtte 
tugevdamine Venemaa avaliku elu kõigis 
valdkondades, sealhulgas majanduses, 
oleks kasulik ühiskonnale tervikuna, 
kuna seadustes ja äritegevuse eeskirjades 
aina suurenev omavoli takistab otseselt 
välismaiseid otseinvesteeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 202
Boris Zala, Libor Rouček

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. rõhutab vajadust uuendada 
lähenemist Türgi 
ühinemisläbirääkimistele, et vältida 
võimalikku seisakut ELi ja Türgi 
vahelistes suhetes; tervitab üldasjade 
nõukogu 14. detsembri 2010. aasta 
avaldust, milles kutsuti üles tihedamale 
koostööle ühiste julgeoleku- ja 
välispoliitika probleeme hõlmavate huvide 
osas; on seisukohal, et Ankara üha 
aktiivsem välispoliitika tõstatab ÜVJP 
seisukohast uusi probleeme ja võimalusi; 
soovitab tungivalt komisjoni 
asepresidendil ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal 
kaasata Türgi ametlikku dialoogi selliste 
strateegiliste põhiküsimuste puhul nagu 
energiapoliitika, Lääne-Balkani ja 
Kaukaasia piirkonna stabiilsus, Iraani 
tuumaprogramm või Lähis-Ida tärkav 
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demokraatia, kooskõlastades nii paremini 
eesmärke ning tuues kahepoolsetesse 
suhetesse uut dünaamikat; rõhutab siiski, 
et see dialoog ei tohiks Türgi 
ühinemiskava asendada, vaid peaks seda 
täiendama ja tugevdama;

Or. en

Muudatusettepanek 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. kutsub komisjoni asepresidenti ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles tihendama 
läbirääkimisi Venemaaga, et kindlustada 
2008. aasta Venemaa, ELi ja Gruusia 
vahelise lepingu kõigi sätete tingimusteta 
täitmine; on seisukohal, et Venemaa 
peaks eelkõige tagama Euroopa Liidu 
järelevalvemissioonile (EUMM) 
piiramatu juurdepääsu Abhaasiasse ja 
Lõuna-Osseetiasse; rõhutab vajadust tuua 
neisse Gruusia piirkondadesse stabiilsust;

Or. en

Muudatusettepanek 204
Anneli Jäätteenmäki

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. teadvustab Arktika aina kasvavat 
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rahvusvahelist staatust ja tähtsust ning 
kutsub ELi üles töötama Arktika jaoks 
välja sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja 
majanduslikult jätkusuutliku poliitika, 
mis arvestaks põlisrahvaste õigustega; 
näeb Arktika Nõukogu, põhjamõõtme 
poliitikat ja Barentsi Euroarktilist 
Nõukogu kui Arktika alase koostöö 
keskpunkte ning toetab ELi püüdlusi 
saada Arktika Nõukogus püsivat 
vaatlejastaatust; rõhutab vajadust Arktika 
üksuse järele Euroopa välisteenistuses;

Or. en

Muudatusettepanek 205
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. rõhutab ELi ja Venemaa vaheliste 
inimõiguste alaste nõupidamiste tähtsust, 
mille eesmärk on Venemaal inimõiguste 
edendamine ja nende järgimise 
järkjärguline teostamine; tunneb sügavat 
muret selle pärast, et need nõupidamised 
ei ole andnud Venemaal käegakatsutavaid 
tulemusi positiivsete muutuste näol 
inimõiguste olukorras; rõhutab, et EL 
peaks ümber hindama oma strateegia ja 
meetmed, millega inimõigusi kõnealuses 
riigis kaitsta üritatakse; nõuab jätkuvalt 
Venemaa ametivõimudelt konstruktiivset 
osalust nõupidamistes ning vajalikke 
meetmeid, millega parandada inimõiguste 
ja õigusriigi alast olukorda ja täita oma 
rahvusvahelisi kohustusi inimõiguste 
valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 29 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 b. kutsub komisjoni ja Euroopa 
välisteenistust üles jätkuvalt kaitsma 
energiaharta lepingut, mille allkirjastas 
Venemaa Föderatsioon 1997. aastal ja 
mis omab jätkuvalt tähtsust ELi ja
Venemaa vahelistes suhetes ning millega 
on võimalik kindlustada ja lihtsustada 
stabiilseid investeeringuvoogusid ELi ja 
Venemaa vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 207
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist 
Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja 
rõhutab, et vaja on sisulisi läbirääkimisi, 
mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus 
ja vastastikuse usalduse õhkkonnas; tuletab 
meelde, et EL on Palestiina omavalitsuse 
suurim rahastaja ja Iisraeli peamine 
kaubanduspartner;

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist 
Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja 
rõhutab, et vaja on sisulisi läbirääkimisi, 
mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus 
ja vastastikuse usalduse õhkkonnas; tuletab 
meelde, et EL on Palestiina omavalitsuse 
suurim rahastaja ja Iisraeli peamine 
kaubanduspartner; rõhutab vajadust leida 
kahe riigi jaoks sobiv lahendus ja 
teadvustab mõlema õigust elada üksteise 
kõrval julgeolekus, heaolus ja rahus; 
tervitab seega ELi Nõukogu 13. detsembri 
2010. aasta järeldusi Lähis-Ida 
rahuprotsessi kohta ja ELi avaldust 
toetada osapooli selle eesmärgi 
saavutamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist 
Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja 
rõhutab, et vaja on sisulisi läbirääkimisi, 
mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus 
ja vastastikuse usalduse õhkkonnas; tuletab 
meelde, et EL on Palestiina omavalitsuse 
suurim rahastaja ja Iisraeli peamine 
kaubanduspartner;

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist 
Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja 
rõhutab, et vaja on sisulisi läbirääkimisi, 
mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus 
ja vastastikuse usalduse õhkkonnas; tuletab 
meelde, et EL on Palestiina omavalitsuse 
suurim rahastaja ja Iisraeli peamine 
kaubanduspartner; mõistab hukka Iisraeli 
valitsuse otsuse mitte pikendada 
moratooriumi, millega peatati ehitus 
asundustes Jordani Läänekaldal, ja 
märgib, et see võib tõsiselt mõjutada 
rahuprotsessi edasist käiku;

Or. en

Muudatusettepanek 209
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 30 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist 
Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja 
rõhutab, et vaja on sisulisi läbirääkimisi, 
mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus 
ja vastastikuse usalduse õhkkonnas; tuletab 
meelde, et EL on Palestiina omavalitsuse 
suurim rahastaja ja Iisraeli peamine 
kaubanduspartner;

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist 
Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja 
rõhutab, et vaja on sisulisi läbirääkimisi, 
mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus 
ja vastastikuse usalduse õhkkonnas ning et 
selline õhkkond saab säilida ainult siis, 
kui Iisrael lõpetab viivitamata asunduste 
ehitamise; tuletab meelde, et EL on 
Palestiina omavalitsuse suurim rahastaja ja 
Iisraeli peamine kaubanduspartner, kelle 
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otsestes huvides on seega veenda 
mõlemaid osapooli võimalikult kiiresti 
oma põhiprobleemidega (ehk põgenike, 
piiride ja Jeruusalemma staatusega) 
tegelema, et eksisteeriks elujõuline 
Palestiina riik rahus ja kõrvuti Iisraeli 
riigiga;

Or. en

Muudatusettepanek 210
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. kutsub Euroopa Liitu üles võtma 
vastavalt nõukogu 12. detsembri 2009. 
aasta järeldustele selles piirkonnas 
tugevamat poliitilist rolli, mis vastab liidu 
finantsosalusele; on veendunud, et ELi 
Lähis-Ida poliitika on vaja kiiremas korras 
põhjalikult ümber kujundada, et täita 
otsustavat ja järjekindlat poliitilist rolli, 
mida toetaksid tõhusad diplomaatilised 
vahendid, eesmärgiga saavutada rahu ja 
julgeolek selles naabruspiirkonnas, mis on 
ELi jaoks strateegilises mõttes väga 
oluline; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles kaaluma uue Euroopa 
strateegia esitamist kõnealuse piirkonna 
jaoks, selles strateegias peaksid olema 
esitatud ELi huvid, eesmärgid ja vahendid, 
mida liit saab rakendada;

31. kutsub Euroopa Liitu üles võtma 
vastavalt nõukogu 12. detsembri 2009. 
aasta järeldustele selles piirkonnas 
tugevamat poliitilist rolli, mis vastab liidu 
finantsosalusele; on veendunud, et ELi 
Lähis-Ida poliitika on vaja kiiremas korras 
põhjalikult ümber kujundada, et täita 
otsustavat ja järjekindlat poliitilist rolli, 
mida toetaksid tõhusad diplomaatilised 
vahendid, eesmärgiga saavutada rahu ja 
julgeolek selles naabruspiirkonnas, mis on 
ELi jaoks strateegilises mõttes väga 
oluline; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles esitama uue Euroopa 
strateegia kõnealuse piirkonna jaoks, selles 
strateegias peaksid olema esitatud ELi 
huvid, eesmärgid ja vahendid, mida liit 
saab rakendada;

Or. es
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Muudatusettepanek 211
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 31 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. kutsub Euroopa Liitu üles võtma 
vastavalt nõukogu 12. detsembri 2009. 
aasta järeldustele selles piirkonnas 
tugevamat poliitilist rolli, mis vastab liidu 
finantsosalusele; on veendunud, et ELi 
Lähis-Ida poliitika on vaja kiiremas korras 
põhjalikult ümber kujundada, et täita 
otsustavat ja järjekindlat poliitilist rolli, 
mida toetaksid tõhusad diplomaatilised 
vahendid, eesmärgiga saavutada rahu ja 
julgeolek selles naabruspiirkonnas, mis on 
ELi jaoks strateegilises mõttes väga 
oluline; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles kaaluma uue Euroopa 
strateegia esitamist kõnealuse piirkonna 
jaoks, selles strateegias peaksid olema 
esitatud ELi huvid, eesmärgid ja vahendid, 
mida liit saab rakendada;

31. kutsub Euroopa Liitu üles võtma 
vastavalt nõukogu 12. detsembri 2009. 
aasta järeldustele selles piirkonnas 
tugevamat poliitilist rolli, mis vastab liidu 
finantsosalusele; on veendunud, et ELi 
Lähis-Ida poliitika on vaja kiiremas korras 
põhjalikult ümber kujundada, et täita 
otsustavat ja järjekindlat poliitilist rolli, 
mida toetaksid tõhusad diplomaatilised 
vahendid, eesmärgiga saavutada rahu ja 
julgeolek selles naabruspiirkonnas, mis on 
ELi jaoks strateegilises mõttes väga 
oluline; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat üles kaaluma uue Euroopa 
strateegia esitamist kõnealuse piirkonna 
jaoks, selles strateegias peaksid olema 
esitatud ELi huvid, eesmärgid ja vahendid, 
mida liit saab rakendada, et edendada 
piirkonnas demokraatiat ja õigusriigi 
põhimõtet ning suunata ressursse 
eelkõige kodanikuühiskonna 
tugevdamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. on Vahemere Liidu loomisele 
vaatamata mures selle pärast, et ELi 
Vahemere poliitikas puudub selge 
pikaajaline strateegiline visioon, kuidas 

32. on mures selle pärast, et ELi Vahemere 
poliitikas puudub selge pikaajaline 
strateegiline visioon, kuidas arendada ja 
stabiliseerida piirkonda, mis elab läbi 
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arendada ja stabiliseerida piirkonda, mis 
elab läbi süvenevat poliitilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset kriisi; 
rõhutab, et Euroopa ja Vahemere
piirkonna integratsiooniprotsessist peab 
kindlasti saama ELi poliitiline prioriteet;

süvenevat poliitilist, majanduslikku ja 
sotsiaalset kriisi; seab kahtluse alla 
Vahemere Liidu vajaduse, eesmärgid ja 
töömeetodid;

Or. en

Muudatusettepanek 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. on Vahemere Liidu loomisele 
vaatamata mures selle pärast, et ELi 
Vahemere poliitikas puudub selge 
pikaajaline strateegiline visioon, kuidas 
arendada ja stabiliseerida piirkonda, mis 
elab läbi süvenevat poliitilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset kriisi; 
rõhutab, et Euroopa ja Vahemere 
piirkonna integratsiooniprotsessist peab
kindlasti saama ELi poliitiline prioriteet;

32. rõhutab, et Tuneesiast ja Egiptusest 
alanud sündmused, mis raputavad 
Vahemere lõunakallast ja Araabiamaid 
üldiselt, näitavad ilmselgelt nende 
inimeste vajadust muutuste ja reformide 
järele; avaldab kahetsust, et Euroopa 
Liidu ja Vahemere maade vaheline 
partnerlus keskendus eelkõige 
majandusreformidele ja ei suutnud kaasa 
tuua vajalikke poliitilisi ja 
institutsioonilisi reforme; märgib, et 
Vahemere Liit, mille eesmärk oli 
kõnealuses piirkonnas ELi poliitikat 
edendada, ei ole suutnud lahendada 
nende inimeste üha kasvavat 
usaldamatust ja põhivajadusi; on 
seisukohal, et väga tähtis on kiiresti 
ümber hinnata ja kavandada ELi 
Vahemere strateegia, ja kutsub sellega 
seoses nõukogu ja komisjoni üles uuesti 
läbi vaatama lõunanaabrite Euroopa 
naabruspoliitika, et luua meetmed 
tegelikuks üleminekuks demokraatiale, 
mis võtaksid arvesse naiste osalust 
kodanikuühiskonna kõigil tasanditel ning 
paneksid aluse põhjalikele poliitilistele ja 
institutsioonilistele reformidele;
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Or. en

Muudatusettepanek 214
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. on Vahemere Liidu loomisele 
vaatamata mures selle pärast, et ELi 
Vahemere poliitikas puudub selge 
pikaajaline strateegiline visioon, kuidas 
arendada ja stabiliseerida piirkonda, mis 
elab läbi süvenevat poliitilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset kriisi; rõhutab, 
et Euroopa ja Vahemere piirkonna 
integratsiooniprotsessist peab kindlasti 
saama ELi poliitiline prioriteet;

32. on Vahemere Liidu loomisele 
vaatamata mures selle pärast, et ELi 
Vahemere poliitikas puudub selge 
pikaajaline strateegiline visioon, kuidas 
edasi arendada ja ajakohastada piirkonda, 
mis elab läbi süvenevat poliitilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset kriisi; rõhutab, 
et Euroopa ja Vahemere piirkonna 
integratsiooniprotsessist peab kindlasti 
saama ELi poliitiline prioriteet ning et 
Euroopa naabruspoliitikat kohandataks 
vastavalt demokraatiale ülemineku 
protsessidele, mis toimuvad nendes 
riikides;

Or. es

Muudatusettepanek 215
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. on Vahemere Liidu loomisele 
vaatamata mures selle pärast, et ELi 
Vahemere poliitikas puudub selge 
pikaajaline strateegiline visioon, kuidas 
arendada ja stabiliseerida piirkonda, mis 
elab läbi süvenevat poliitilist, 
majanduslikku ja sotsiaalset kriisi; rõhutab, 
et Euroopa ja Vahemere piirkonna 
integratsiooniprotsessist peab kindlasti 

32. on mures selle pärast, et ELi Vahemere 
poliitikas puudub selge pikaajaline 
strateegiline visioon, kuidas arendada ja 
stabiliseerida piirkonda, mis elab läbi 
süvenevat poliitilist, majanduslikku ja 
sotsiaalset kriisi; tunneb kahetsust, et 
Vahemere Liidu roll sündmuste käigus 
puudus, ja rõhutab, et Euroopa ja 
Vahemere piirkonna 
integratsiooniprotsessist peab kindlasti 
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saama ELi poliitiline prioriteet; saama ELi poliitiline prioriteet eesmärgiga 
toetada demokratiseerimist ja edendada 
inimõiguste järgimist kõigis Vahemere 
piirkonna riikides;

Or. en

Muudatusettepanek 216
Hannes Swoboda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. kuulutab oma solidaarsust 
lõunapoolsete naaberriikidega, kes 
võitlevad demokraatia, vabaduse ja 
sotsiaalsete õiguste eest; nõuab vabasid ja 
õiglasi valimisi, mis stabiliseeriksid 
demokraatia arengut, andes kodanikele 
õiguse valida oma esindajad; avaldab veel 
kord oma täielikku toetust neile 
eesmärkidele ja nende saavutamisele; 
palub nimetada piirkonnale kõrgem 
eriesindaja, kes kooskõlastaks ELi-poolset 
toetust ja aitaks neid riike ja nende 
kodanikke sellel olulisel 
üleminekuperioodil; palub lisaks ümber 
korraldada Vahemere Liit, et oleks 
võimalik aktiivselt ja tõhusalt panustada 
demokraatlikesse, jätkusuutlikesse ja 
õiglastesse ühiskondadesse kogu 
piirkonnas ja edendada kooskõlastatud 
abiprogrammi kaudu majanduse arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 32 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32 a. on seisukohal, et alates Euroopa 
naabruspoliitika käivitamisest 2004. 
aastal on see nii ühtse poliitilise 
raamistikuna kui ka tulemuspõhise 
kohtlemise ja vajadustekohase abi näol 
toonud otsest kasu nii Euroopa 
naabruspoliitika partnerriikidele kui ka 
ELile; rõhutab, et Euroopa 
naabruspoliitika strateegiline 
läbivaatamine peaks viima tõhusa, pideva 
ja sisuka poliitilise dialoogini 
partnerriikidega, mis aitab Vahemere 
piirkonnas edendada heaolu, stabiilsust ja 
julgeolekut;

Or. en

Muudatusettepanek 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. tuletab meelde parlamendi rolli ELi 
eelarvemenetluses ja rõhutab, et vaja on 
tagada Vahemere Liidu demokraatlik
legitiimsus, et otsused võetaks vastu 
läbipaistvalt ning et Euroopa Parlament, 
Vahemere Liidu parlamentaarne assamblee 
ja liikmesriikide parlamendid oleksid 
otsustusprotsessi kaasatud;

33. tuletab meelde parlamendi rolli ELi 
eelarvemenetluses ja rõhutab, et vaja on 
tagada Vahemere Liidu legitiimsus, et 
otsused võetaks vastu läbipaistvalt 
Euroopa poolel komisjoni asepresidendi 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja egiidi 
all ning et Euroopa Parlament, Vahemere 
Liidu parlamentaarne assamblee ja 
liikmesriikide parlamendid oleksid 
otsustusprotsessi kaasatud;

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 33 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. mõistab hukka seisaku Türgi 
ühinemisprotsessis; meenutab, et nii ELi 
kui ka Türgi kohus on ületada takistused, 
mis seisavad Türgi ELi liikmeks saamise 
teel; hoiatab tõsiste ja pikaajaliste 
probleemide eest, kui ELi ja Türgi suhted 
ei stabiliseeru ning EL ja NATO ei suuda 
ikka saavutada oma eesmärki – tihedamat 
koostööd; loodab igal juhul, et Türgis 
jätkub euroopalik ajakohastamine;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias ning kutsub ELi üles toetama 
Tuneesia rahvast üleminekul 
demokraatiale ja andma vajaduse korral 
asjakohast abi; rõhutab, et rahastamist 
tuleb kohandada, et see aitaks leevendada 
riigi sotsiaalset ja majanduslikku kriisi;

34. tervitab Zine el-Abidine Ben Ali 
põgenemist Tuneesiast ja üleminekuaja 
valitsuse ametisse asumist; eeldab Hosni 
Mubaraki kiiret tagasiastumist Egiptuses; 
ootab liberaalsele demokraatiale 
üleminekut nendes riikides ja toetab 
araablasi nende jõupingutuste 
suurendamisel ja ühendamisel, et 
saavutada oma kodumaal ja kogu 
piirkonnas vabadus ja õiglus; lubab ELi-
poolset abi, mis peaks osutuma vajalikuks, 
et kiirendada poliitilist, sotsiaalset ja 
majanduslikku arengut;

Or. en
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Muudatusettepanek 221
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias ning kutsub ELi üles toetama 
Tuneesia rahvast üleminekul demokraatiale 
ja andma vajaduse korral asjakohast abi; 
rõhutab, et rahastamist tuleb kohandada, et 
see aitaks leevendada riigi sotsiaalset ja 
majanduslikku kriisi;

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias, Egiptuses ja teistes selle 
piirkonna riikides ning kutsub ELi üles 
toetama Tuneesia ja Egiptuse rahvast 
üleminekul demokraatiale ja andma 
vajaduse korral asjakohast abi, et 
tugevdada kodanikuühiskonna 
organisatsioone, sealhulgas mitmesuguste 
erakondade loomist, kes kandideeriksid 
demokraatlikel valimistel; rõhutab, et 
rahastamist tuleb kohandada, et see aitaks 
leevendada neis riikides sotsiaalset ja 
majanduslikku kriisi ning seda, kui tähtis 
on aidata neil tagasi saada varad, mille on 
varastanud autokraatlikud endised 
valitsejad ja juhid, muu hulgas 
külmutades ka Euroopa finantsasutustes 
säilitatavad varad;

Or. en

Muudatusettepanek 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias ning kutsub ELi üles toetama 
Tuneesia rahvast üleminekul 
demokraatiale ja andma vajaduse korral 
asjakohast abi; rõhutab, et rahastamist 
tuleb kohandada, et see aitaks leevendada 
riigi sotsiaalset ja majanduslikku kriisi;

34. tervitab Tuneesia rahva tehtud
pingutusi oma vabaduse taastamiseks ja 
endise presidendi Zine El Abidine Ben Ali 
režiimi lõpetamiseks; rõhutab asjaolu, et 
käimasolevad rahutused Tuneesias 
annavad lootust kõigile Magribi ja sellest 
kaugemal asuvatele riikidele; jälgib väga 
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hoolikalt olukorda Tuneesias ning kutsub 
ELi üles välja töötama tõelist 
vastastikustel huvidel põhinevat 
partnerlussuhet, et arendada kõiki 
valdkondi ja teha koostööd edendamaks 
tööhõivet, haridust ja koolitust;

Or. en

Muudatusettepanek 223
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias ning kutsub ELi üles toetama 
Tuneesia rahvast üleminekul demokraatiale 
ja andma vajaduse korral asjakohast abi; 
rõhutab, et rahastamist tuleb kohandada, et 
see aitaks leevendada riigi sotsiaalset ja 
majanduslikku kriisi;

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias ja Egiptuses ning kutsub ELi 
üles toetama Tuneesia rahvast ja Egiptuse 
rahvast üleminekul demokraatiale ja 
andma neile vajaduse korral asjakohast abi; 
rõhutab, et rahastamist tuleb kohandada, et 
see aitaks leevendada mõlema riigi 
sotsiaalset ja majanduslikku kriisi;

Or. es

Muudatusettepanek 224
Norica Nicolai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. jälgib väga hoolikalt olukorda 
Tuneesias ning kutsub ELi üles toetama 
Tuneesia rahvast üleminekul 
demokraatiale ja andma vajaduse korral 
asjakohast abi; rõhutab, et rahastamist 
tuleb kohandada, et see aitaks leevendada 
riigi sotsiaalset ja majanduslikku kriisi;

34. nõuab, et jälgitaks väga hoolikalt 
olukorda Tuneesias ja Egiptuses ning 
kutsub ELi tungivalt üles toetama nende 
riikide rahvast rahumeelsel üleminekul 
demokraatiale ja andma vajaduse korral 
asjakohast abi; rõhutab, et rahastamist 
tuleb kohandada, et see aitaks leevendada 
riigi sotsiaalset ja majanduslikku kriisi;
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Or. en

Muudatusettepanek 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. nõuab kiiret poliitilist üleminekut 
Egiptuses, mis puudutaks kõiki 
demokraatlikke poliitilisi ja sotsiaalseid 
jõudusid ning kodanikuühiskonda 
eesmärgiga teha ettevalmistusi 
põhiseaduse ja valimisseaduse 
muutmiseks ja vabadeks ning õiglasteks 
valimisteks ning stabiliseerida riigis 
tõeliselt demokraatlik kord;

Or. en

Muudatusettepanek 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 b (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 b. toetab kindlalt mitmete ELi 
lõunanaabrite väljendatud legitiimseid 
demokraatlikke püüdlusi; kutsub ELi üles 
olema valmis võimalikeks edasisteks 
meeleavaldusteks Vahemere maades ning 
toetama kindlalt ja kiiresti uusi 
demokraatlikke nõudmisi; rõhutab, et 
Euroopa naabruspoliitika strateegiline 
läbivaatamine peab selle piirkonna uusi 
arenguid igati arvesse võtma ja kajastama 
ning looma ELi lõunanaabritega 
poliitilise dialoogi; rõhutab veel kord, et 
selle dialoogi aluseks peavad olema 
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demokraatia tugevdamine, õigusriigi 
põhimõte, hea valitsemistava, 
korruptsioonivastane võitlus ning austus 
inimõiguste ja põhivabaduste vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 34 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34 a. väljendab oma solidaarsust kõigi 
egiptlastega, kes on välja astunud 
Mubaraki režiimi vastu, mis jätkab Anwar 
el-Sadati autoritaarset poliitikat, Mubarak 
on olnud ebademokraatlikult võimul 
30 aastat, säilitades täiesti põhjendamatult 
riigis kriisiolukorra, keerates selja oma 
rahvale ja jättes nende osaks viletsuse, 
sotsiaalse ebaõigluse, korrumpeerunud 
asutused ja autokraatia; tervitab ja toetab 
Egiptuse püüdlusi viia oma riigis läbi 
põhjalikke poliitilisi, majanduslikke ja 
sotsiaalseid reforme, mis lõpetaksid 
korrumpeerunud riigikorra ja 
kehtestaksid tõelise demokraatia, 
inimõigused ja sotsiaalse õigluse; 
väljendab oma soovi näha, et Egiptusest 
saab põhiseaduslik riik;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. kordab oma täielikku toetust Liibanoni 
erikohtule kui sõltumatule kohtule, mis on 
loodud ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1757 ja vastab kõrgetele 
õigusstandarditele; kinnitab, et toetab igati 
Liibanoni suveräänsust, ühtsust ja 
territoriaalset terviklikkust ning kõigi 
Liibanoni institutsioonide täielikku 
toimimist; rõhutab, et sisemine stabiilsus ja 
rahvusvahelise õiguse järgimine ei ole 
vastuolus; kutsub kõiki Liibanoni poliitilisi 
jõude üles jätkama avatud ja 
konstruktiivset dialoogi, et edendada kõigi 
Liibanoni kodanike heaolu, hüvangut ja 
julgeolekut; tunnistab, et ÜRO ajutised 
relvajõud Liibanonis (UNIFIL) täidavad 
olulist rolli, ning nõuab ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1701 
kõigi sätete täitmist;

35. kordab oma täielikku toetust Liibanoni 
erikohtule kui sõltumatule kohtule, mis on 
loodud ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1757 ja vastab kõrgetele 
õigusstandarditele; kinnitab, et toetab igati 
Liibanoni suveräänsust, ühtsust ja 
territoriaalset terviklikkust ning kõigi 
Liibanoni institutsioonide täielikku 
toimimist; rõhutab, et sisemine stabiilsus ja 
rahvusvahelise õiguse järgimine on igati 
võimalik; kutsub kõiki Liibanoni poliitilisi 
jõude üles jätkama avatud ja 
konstruktiivset dialoogi, et edendada kõigi 
Liibanoni kodanike heaolu, hüvangut ja 
julgeolekut; tunnistab, et ÜRO ajutised 
relvajõud Liibanonis (UNIFIL) täidavad 
olulist rolli, ning nõuab ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1701 
kõigi sätete täitmist;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 35 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35 a. avaldab kahetsust, et Lääne-Sahara 
dekoloniseerimise protsess ei ole veel 
lõpule jõudnud; palub nõukogul ja 
komisjonil võtta see konflikt Vahemere 
Liidu prioriteediks; palub nõukogul ja 
komisjonil töötada selles raamistikus, et 
saavutada Lääne-Sahara 
enesemääramisvõime kooskõlas ÜRO 
resolutsioonidega; mõistab hukka Maroko 
osaluse selles olukorras; mõistab hukka 
inimõiguste rikkumise ja 
inimõigusaktivistide represseerimise 
riigis; mõistab hukka Saharawi 
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protestilaagri vägivaldse laiali ajamise 
Maroko sõjaväe poolt; mõistab seega 
hukka ELi poolt Marokole edasijõudnud 
staatuse andmise;

Or. en

Muudatusettepanek 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Afganistani kriisi mis 
tahes pikaajalise lahenduse lähtepunktiks 
peavad olema Afganistani kodanike 
huvid, pidades silmas nende 
sisejulgeolekut, kodanikukaitset, 
majanduslikku ja sotsiaalkaitset, 
leppimise mehhanisme, oopiumitootmise 
lõpetamist, kindlate riigistruktuuride 
ülesehitamist, Afganistani integreerimist 
rahvusvahelisse kogukonda ja al-Qaida 
pagendamist riigist; kordab oma 
seisukohta, et EL ja selle liikmesriigid ning 
rahvusvaheline üldsus tervikuna peaksid 
toetama Afganistani, et ehitada üles riik, 
millel on tugevamad demokraatlikud 
institutsioonid, mis suudavad tagada riigi 
suveräänsuse, ühtsuse, territoriaalse 
terviklikkuse, jätkusuutliku 
majandusarengu ja riigi kodanike heaolu, 
austades samas riigi kõigi etniliste ja 
usukogukondade ajaloolisi, usulisi, 
vaimseid ja kultuurilisi traditsioone;

36. väljendab sügavat muret arengute 
pärast Afganistanis ja kordab oma 
seisukohta, et EL ja selle liikmesriigid ning 
rahvusvaheline üldsus tervikuna peaksid 
toetama Afganistani elanikke, et ehitada 
üles riik, millel on tugevamad 
demokraatlikud institutsioonid, mis 
suudavad esindada rahvast, tagada 
õigusriigi põhimõtte, rahu, territoriaalse 
terviklikkuse, jätkusuutliku majandus- ja 
sotsiaalse arengu ja parandada riigi kõigi 
kodanike, eriti naiste ja laste elutingimusi;

Or. en
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Muudatusettepanek 231
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Afganistani kriisi mis tahes 
pikaajalise lahenduse lähtepunktiks peavad 
olema Afganistani kodanike huvid, pidades 
silmas nende sisejulgeolekut, 
kodanikukaitset, majanduslikku ja
sotsiaalkaitset, leppimise mehhanisme, 
oopiumitootmise lõpetamist, kindlate 
riigistruktuuride ülesehitamist, Afganistani 
integreerimist rahvusvahelisse kogukonda 
ja al-Qaida pagendamist riigist; kordab 
oma seisukohta, et EL ja selle liikmesriigid 
ning rahvusvaheline üldsus tervikuna 
peaksid toetama Afganistani, et ehitada 
üles riik, millel on tugevamad 
demokraatlikud institutsioonid, mis 
suudavad tagada riigi suveräänsuse, 
ühtsuse, territoriaalse terviklikkuse, 
jätkusuutliku majandusarengu ja riigi 
kodanike heaolu, austades samas riigi kõigi 
etniliste ja usukogukondade ajaloolisi, 
usulisi, vaimseid ja kultuurilisi 
traditsioone;

36. rõhutab, et Afganistani kriisi mis tahes 
pikaajalise lahenduse lähtepunktiks peavad 
olema Afganistani kodanike huvid, pidades 
silmas nende sisejulgeolekut, 
kodanikukaitset, majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, ning see peab 
sisaldama konkreetseid meetmeid vaesuse 
ja naiste diskrimineerimise lõpetamiseks 
ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte 
kaitseks, samuti leppimise mehhanisme, 
oopiumitootmise lõpetamist, kindlate 
riigistruktuuride ülesehitamist, Afganistani 
integreerimist rahvusvahelisse kogukonda 
ja al-Qaida pagendamist riigist; rõhutab, et 
Afganistanile tuleb luua politseijõud, kes 
suudavad tagada piisava julgeoleku, mis 
võimaldaks välisriikide vägedel hiljem 
riigist lahkuda; kordab oma seisukohta, et 
EL ja selle liikmesriigid ning 
rahvusvaheline üldsus tervikuna peaksid 
toetama Afganistani, et ehitada üles riik, 
millel on tugevamad demokraatlikud 
institutsioonid, mis suudavad tagada riigi 
suveräänsuse, ühtsuse, territoriaalse 
terviklikkuse, jätkusuutliku 
majandusarengu ja riigi kodanike heaolu, 
austades samas riigi kõigi etniliste ja 
usukogukondade ajaloolisi, usulisi, 
vaimseid ja kultuurilisi traditsioone; usub 
seega, et ELi Afganistani strateegias tuleb 
kaaluda vajadust suunata veelgi 
rahvusvahelise üldsuse meelestatust, mille 
ajel on varem liiga sageli tehtud plaane ja 
otsuseid, milles Afganistani osalusele 
pööratakse vähe tähelepanu; on 
seisukohal, et tuleks luua läbipaistvam 
järelevalvesüsteem: keskne andmebaas ja 
analüüs ELi poolt Afganistanile antud abi 
maksumuse ja mõju kohta, sest ilma 
põhjaliku ja ajakohase teabeta 
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Afganistani kohta, nagu praegu, on kõik 
sekkumisstrateegiad määratud 
läbikukkumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 232
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 36 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. rõhutab, et Afganistani kriisi mis tahes 
pikaajalise lahenduse lähtepunktiks peavad 
olema Afganistani kodanike huvid, pidades 
silmas nende sisejulgeolekut, 
kodanikukaitset, majanduslikku ja 
sotsiaalkaitset, leppimise mehhanisme, 
oopiumitootmise lõpetamist, kindlate 
riigistruktuuride ülesehitamist, Afganistani 
integreerimist rahvusvahelisse kogukonda 
ja al-Qaida pagendamist riigist; kordab 
oma seisukohta, et EL ja selle liikmesriigid 
ning rahvusvaheline üldsus tervikuna 
peaksid toetama Afganistani, et ehitada 
üles riik, millel on tugevamad
demokraatlikud institutsioonid, mis 
suudavad tagada riigi suveräänsuse, 
ühtsuse, territoriaalse terviklikkuse, 
jätkusuutliku majandusarengu ja riigi 
kodanike heaolu, austades samas riigi 
kõigi etniliste ja usukogukondade 
ajaloolisi, usulisi, vaimseid ja kultuurilisi 
traditsioone;

36. rõhutab, et Afganistani kriisi mis tahes 
pikaajalise lahenduse lähtepunktiks peavad 
olema Afganistani kodanike huvid, pidades 
silmas nende sisejulgeolekut, 
kodanikukaitset, majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut, leppimise 
mehhanisme, oopiumitootmise lõpetamist, 
kindlate riigistruktuuride ülesehitamist, 
Afganistani integreerimist rahvusvahelisse 
kogukonda ja al-Qaida pagendamist riigist; 
kordab oma seisukohta, et EL ja selle 
liikmesriigid ning rahvusvaheline üldsus 
tervikuna peaksid toetama Afganistani, et 
ehitada üles riik, millel on demokraatlikud 
institutsioonid, mis suudavad tagada riigi 
suveräänsuse, ühtsuse, territoriaalse 
terviklikkuse, jätkusuutliku 
majandusarengu ja riigi kodanike heaolu;
märgib veel, et ELi mõtestatud tegevus 
Afganistanis peaks keskenduma 
kodanikuühiskonna toetamisele, 
demokraatlike institutsioonide, näiteks 
kaitsejõudude ja kohtuvõimude väljaõpe, 
ülesehitamisele, sõltumatu meedia 
toetamisele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele ja parlamentaarsele 
kontrollile;

Or. en



AM\859936ET.doc 149/178 PE452.878v03-00

ET

Muudatusettepanek 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; tunnustab seda, et riik on 
taastanud demokraatlikult valitud 
valitsuse, ja tunnistab, et 2010. aasta 
augusti hävitavad üleujutused on andnud 
tagasilöögi Pakistani uuele valitsusele, kes 
oli alustanud paljude probleemide 
lahendamist; on jätkuvalt tõsiselt mures 
selliste probleemide pärast nagu õigusriigi 
põhimõtte vähene rakendamine, 
süstemaatiline inimõiguste rikkumine, 
väidetav tuumarelvade arsenali kiire kasv, 
ebaproportsionaalselt suur sõjaline 
eelarve võrreldes maksude puudumise 
tõttu olematute riiklike tuludega, 
lõpetamata maareform ning riigi miljonite 
vaeste eiramine; nõuab tungivalt, et 
nõukogu ja komisjon koos laiema 
rahvusvahelise üldsusega näitaksid üles 
tugevat solidaarsust ja annaksid 
konkreetset abi Pakistanile, kellel on seda 
hädasti vaja üleujutusejärgseks 
ülesehitustööks ja rehabilitatsiooniks; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

Or. en
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Muudatusettepanek 234
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda, 
eriti seoses religioossete seaduste 
kaotamise ja Pakistani 
kodanikuühiskonna toetamisega, kutsub 
Pakistani üles viivitamata järgima 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingut 
ning tegema täielikku koostööd 
Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga, avaldades 
kohe teabe Pakistani tuumarelvade ja -
seadmete kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 235
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
rõhutab vajadust, et Pakistani 
salateenistuste abi andmine Afganistani 
talibanidele oleks minevik; tunnistab, et 
2010. aasta augusti hävitavad üleujutused 
on andnud tagasilöögi Pakistani uuele 
valitsusele, kes oli alustanud paljude 
probleemide lahendamist; nõuab tungivalt, 
et nõukogu ja komisjon koos laiema 
rahvusvahelise üldsusega näitaksid üles 
tugevat solidaarsust ja annaksid 
konkreetset abi Pakistanile, kellel on seda 
hädasti vaja üleujutusejärgseks 
ülesehitustööks ja rehabilitatsiooniks ning 
riigi kavadeks ehitada üles tugev ja jõukas 
ühiskond; toetab ELi jõupingutusi, et 
suurendada poliitilist toetust 
institutsioonide ja suutlikkuse arendamisele 
Pakistanis ning aidata Pakistani 
demokraatlikel institutsioonidel 
ekstremismiga võidelda;

Or. es

Muudatusettepanek 236
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

Or. es

Muudatusettepanek 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 

37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
ilmalik, demokraatlik ja jõukas Pakistan on 
ülitähtis stabiilsuse jaoks Afganistani ja 
piirkonnas laiemalt; rõhutab lisaks sellele 
Pakistani olulist rolli Afganistani 
rahuprotsessis; tunnistab, et 2010. aasta 
augusti hävitavad üleujutused on andnud 
tagasilöögi Pakistani uuele valitsusele, kes 
oli alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
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üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
toetab ELi jõupingutusi, et suurendada 
poliitilist toetust institutsioonide ja 
suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning 
aidata Pakistani demokraatlikel 
institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

Or. en

Muudatusettepanek 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 37 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37 a. mõistab hukka selle, et ELi poliitika 
Afganistani ja Pakistani suhtes järgib 
USA strateegiat, mis on suunatud 
eelkõige sõjalisele lahendusele; väidab, et 
Afganistan vajab stabiilsust, kuid mitte 
sõjaväeliste meetmete, vaid arenguabi 
ning territoriaalse ja poliitilise 
suveräänsuse austamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 239
Pino Arlacchi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
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kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks 
teinud EL, USA, Jaapan, Kanada ja 
Austraalia; mõistab teravalt hukka Iraani 
jätkuva Iisraeli vastase provotseeriva ja 
solvava retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on 
suunatud Iisraeli riigi olemasolu vastu; 
on sügavalt mures Iraani katsete pärast 
saavutada mitmete poliitiliste, 
majanduslike ja sõjaliste 
manipulatsioonide abil poliitilist mõju 
Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks tõsiasja, et 
vastavalt tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu juhtmõttele on Iraanil õigus
rikastada uraani rahumeelseks 
kasutamiseks ja saada neil eesmärkidel 
tehnilist abi; toetab nõukogu paralleelset 
lähenemisviisi diplomaatilise lahenduse 
leidmiseks, kuna see on ainus mõeldav 
viis, kuidas lahenda Iraani 
tuumaküsimust; hindab ELi 
kandidaatriigi Türgi pingutusi lihtsustada 
läbirääkimisi Iraani ja E3+3 riikide vahel 
ning Iraani ja Viini rühma vahel; on 
sügavalt mures poliitiliste, majanduslike 
ja sõjaväeliste huvide kokkulangemise 
pärast, mis võivad viia ettevalmistusteni 
Iraani vastu suunatud sõjalise rünnakuni, 
rõhutades, et ükski liikmesriik ei tohi teha 
midagi, mis võiks viia mis tahes Iraani 
vastu suunatud jõukasutuseni; mõistab 
hukka Iraani presidendi antisemitistlikud 
seisukohad; tervitab Iraani konstruktiivset 
osa infrastruktuuri ja majanduse 
taastamisel ning Afganistani 
narkokaubanduse tõkestamisel; rõhutab 
siiski, et jätkusuutlik rahu ja stabiilsus 
Afganistanis on võimalik siis, kui kõik 
naaberriigid loobuvad poliitilisest 
sekkumisest; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks 
teinud EL, USA, Jaapan, Kanada ja 
Austraalia; mõistab teravalt hukka Iraani 
jätkuva Iisraeli vastase provotseeriva ja 
solvava retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on 
suunatud Iisraeli riigi olemasolu vastu; 
on sügavalt mures Iraani katsete pärast 
saavutada mitmete poliitiliste, 
majanduslike ja sõjaliste 
manipulatsioonide abil poliitilist mõju 
Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu lähenemisviisi diplomaatilise 
lahenduse leidmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 241
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 



PE452.878v03-00 156/178 AM\859936ET.doc

ET

jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on 
suunatud Iisraeli riigi olemasolu vastu; on 
sügavalt mures Iraani katsete pärast 
saavutada mitmete poliitiliste, 
majanduslike ja sõjaliste 
manipulatsioonide abil poliitilist mõju 
Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani presidendi 
Ahmadinejadi soovi Iisrael hävitada ning 
tema antisemitisliku retoorika, eriti 
holokausti eitamise ning kava Iisraeli riik 
õigustühiseks muuta; kinnitab veel kord 
oma täielikku toetust Iisraeli olemasolule 
ja kahe riigi lahendusele Palestiina jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
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kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks 
teinud EL, USA, Jaapan, Kanada ja 
Austraalia; mõistab teravalt hukka Iraani 
jätkuva Iisraeli vastase provotseeriva ja 
solvava retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

lahendus, mis taastaks rahvusvahelise 
üldsuse usu sellesse, et Iraani 
tuumaprogramm on täiesti rahumeelne, 
ning samas austaks Iraani seaduslikku 
õigust tuumaenergia rahumeelseks 
kasutamiseks; toetab nõukogu paralleelset 
lähenemisviisi diplomaatilise lahenduse 
leidmiseks; avaldab kahetsust, et ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) rakendamine, millega Iraanile 
kehtestatakse neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, on vältimatu; on 
äärmiselt nördinud, kuuldes hüppeliselt 
suurenenud hukkamiste arvust Iraanis, 
mida nõuetekohaste kohtuprotsesside 
puudumise tõttu käsitletakse kohtuväliste 
riiklike mõrvadena, nagu ka suuremaid 
vabadusi ja demokraatiat soovivate 
kodanike jätkuvast süstemaatilisest 
represseerimisest; taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
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Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; rõhutab, et 
Euroopa Parlamendi ja Iraani parlamendi 
ametlike vastastikuste kontaktide käigus 
tuleks käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

Or. en

Muudatusettepanek 244
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, toetab nõukogu paralleelset 
lähenemisviisi diplomaatilise lahenduse 
leidmiseks; väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
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diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi ning 
sisaldama tingimusi, mis lubaks vabalt 
külastad poliitvange ja inimõiguste 
aktiviste; soovitab Iraani režiimil 
tungivalt mitte sekkuda Iraagi 
siseasjadesse;

Or. en

Muudatusettepanek 245
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks 
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
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(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks alati 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi ja et
ametlike vastastikkuste kontaktide käigus
peaks olema lubatud esitada erinevaid 
poliitilisi vaateid;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 38 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus, mis taastaks
rahvusvahelise üldsuse usu sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi 
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 

38. kiidab täielikult heaks E3+3 riikide 
jõupingutused leida Iraani 
tuumaküsimusele läbirääkimiste teel 
kiiresti lahendus eesmärgiga taastada
rahvusvahelise üldsuse usk sellesse, et 
Iraani tuumaprogramm on täiesti 
rahumeelne, ning samas austaks Iraani 
seaduslikku õigust tuumaenergia 
rahumeelseks kasutamiseks; toetab 
nõukogu paralleelset lähenemisviisi
diplomaatilise lahenduse leidmiseks; 
väljendab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1929 
(2010) üle, millega Iraanile kehtestatakse 
neljas voor sanktsioone tema 
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tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
mõistab teravalt hukka Iraani jätkuva 
Iisraeli vastase provotseeriva ja solvava 
retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; on sügavalt 
mures Iraani katsete pärast saavutada 
mitmete poliitiliste, majanduslike ja 
sõjaliste manipulatsioonide abil poliitilist 
mõju Afganistanis; rõhutab, et Euroopa 
Parlamendi ja Iraani parlamendi ametlike 
vastastikuste kontaktide käigus tuleks 
käsitleda ka inimõiguste küsimusi;

tuumaprogrammi pärast, ning piiravate 
lisameetmete üle, mille on teatavaks teinud 
EL, USA, Jaapan, Kanada ja Austraalia; 
rõhutab, et tuumaküsimuse lahendus ei 
saa tulla ELi toetuse arvelt Iraani 
kodanikuühiskonnale ning õiglastele 
nõudmistele inimõiguste ja demokraatlike 
valimiste osas; mõistab teravalt hukka 
Iraani jätkuva Iisraeli vastase provotseeriva 
ja solvava retoorika ning taunib president 
Ahmadinejadi ähvardusi, mis on suunatud 
Iisraeli riigi olemasolu vastu; rõhutab, et 
Euroopa Parlamendi ja Iraani parlamendi 
ametlike vastastikuste kontaktide käigus 
tuleks käsitleda ka inimõiguste küsimusi ja 
kasutada neid kodanikuühiskonna 
tugevdamiseks Iraanis;

Or. en

Muudatusettepanek 247
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; avaldab siiski 
kahetsust, et edusammud majandus- ja 
õigusvaldkonna parema juhtimises ei 
kajastu valmisolekus käsile võtta jätkuvad 
rasked ja süstemaatilised inimõiguste 
rikkumised riigis; juhib tähelepanu 
asjaolule, et suhted Jaapaniga, riigiga, 
kes jagab ELi demokraatlikke väärtusi ja 
muret inimõiguste pärast, on endiselt 
äärmiselt tähtsad nii majanduslikus 
mõttes kui ka seoses koostööga 
rahvusvahelistel foorumitel, ning et 
praegune keskendumine Hiinale ei tohi 
varjutada jõupingutusi, mida on vaja 

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; avaldab siiski 
kahetsust, et edusammud majandus- ja 
õigusvaldkonna parema juhtimises ei 
kajastu valmisolekus käsile võtta jätkuvad 
rasked ja süstemaatilised inimõiguste 
rikkumised riigis;
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koostöö tugevdamiseks Jaapaniga ja
tiheda majandusliku koostöö allesjäänud 
tõkete eemaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 248
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; avaldab siiski 
kahetsust, et edusammud majandus- ja 
õigusvaldkonna parema juhtimises ei 
kajastu valmisolekus käsile võtta jätkuvad 
rasked ja süstemaatilised inimõiguste 
rikkumised riigis; juhib tähelepanu 
asjaolule, et suhted Jaapaniga, riigiga, 
kes jagab ELi demokraatlikke väärtusi ja 
muret inimõiguste pärast, on endiselt 
äärmiselt tähtsad nii majanduslikus 
mõttes kui ka seoses koostööga 
rahvusvahelistel foorumitel, ning et 
praegune keskendumine Hiinale ei tohi 
varjutada jõupingutusi, mida on vaja 
koostöö tugevdamiseks Jaapaniga ja 
tiheda majandusliku koostöö allesjäänud 
tõkete eemaldamiseks;

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; avaldab siiski 
kahetsust, et edusammud majandus- ja 
õigusvaldkonna parema juhtimises ei 
kajastu valmisolekus käsile võtta jätkuvad 
rasked ja süstemaatilised inimõiguste 
rikkumised riigis;

Or. en

Muudatusettepanek 249
Tunne Kelam

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; avaldab siiski 
kahetsust, et edusammud majandus- ja 
õigusvaldkonna parema juhtimises ei 
kajastu valmisolekus käsile võtta jätkuvad 
rasked ja süstemaatilised inimõiguste 
rikkumised riigis; juhib tähelepanu 
asjaolule, et suhted Jaapaniga, riigiga, kes 
jagab ELi demokraatlikke väärtusi ja muret 
inimõiguste pärast, on endiselt äärmiselt 
tähtsad nii majanduslikus mõttes kui ka 
seoses koostööga rahvusvahelistel 
foorumitel, ning et praegune keskendumine 
Hiinale ei tohi varjutada jõupingutusi, mida 
on vaja koostöö tugevdamiseks Jaapaniga 
ja tiheda majandusliku koostöö allesjäänud 
tõkete eemaldamiseks;

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; tervitab 
edusamme majandus- ja õigusvaldkonna 
parema juhtimises, kuid on sügavalt 
mures, et riigis jätkuvad tõsised ja 
süstemaatilised inimõiguste rikkumised 
ning tiibetlaste, uiguuride ja mongolite 
rahvusliku identiteedi ja kultuuri 
allasurumine, ning kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
alustama inimõiguste alast dialoogi ja 
kindlustama, et inimõigused on pidevalt 
päevakorras; juhib tähelepanu asjaolule, et 
suhted Jaapaniga, riigiga, kes jagab ELi 
demokraatlikke väärtusi ja muret 
inimõiguste pärast, on endiselt äärmiselt 
tähtsad nii majanduslikus mõttes kui ka 
seoses koostööga rahvusvahelistel 
foorumitel, ning et praegune keskendumine 
Hiinale ei tohi varjutada jõupingutusi, mida 
on vaja koostöö tugevdamiseks Jaapaniga 
ja tiheda majandusliku koostöö allesjäänud 
tõkete eemaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 250
Nirj Deva

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. avaldab rahulolu Hiinaga peetavate 
valdkondlike dialoogide süvendamise üle 
ja nõuab kooskõlastatud ühist tööd 
vaidlusküsimustes, mis tõstatusid hiljutisel 
ELi-Hiina tippkohtumisel; avaldab siiski 

39. avaldab rahulolu aina suureneva 
Hiinat külastavate ametlike 
delegatsioonide arvu üle, mida oli eelmisel 
aastal kokku 322, ja nõuab kooskõlastatud 
ühist tööd vaidlusküsimustes, mis 
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kahetsust, et edusammud majandus- ja 
õigusvaldkonna parema juhtimises ei 
kajastu valmisolekus käsile võtta jätkuvad 
rasked ja süstemaatilised inimõiguste 
rikkumised riigis; juhib tähelepanu 
asjaolule, et suhted Jaapaniga, riigiga, kes 
jagab ELi demokraatlikke väärtusi ja muret 
inimõiguste pärast, on endiselt äärmiselt 
tähtsad nii majanduslikus mõttes kui ka 
seoses koostööga rahvusvahelistel 
foorumitel, ning et praegune keskendumine 
Hiinale ei tohi varjutada jõupingutusi, mida 
on vaja koostöö tugevdamiseks Jaapaniga 
ja tiheda majandusliku koostöö allesjäänud 
tõkete eemaldamiseks;

tõstatusid hiljutisel ELi-Hiina 
tippkohtumisel; avaldab siiski kahetsust, et 
edusammud majandus- ja õigusvaldkonna 
parema juhtimises ei kajastu valmisolekus 
käsile võtta jätkuvad rasked ja 
süstemaatilised inimõiguste rikkumised 
riigis; juhib tähelepanu asjaolule, et suhted 
Jaapaniga, riigiga, kes jagab ELi 
demokraatlikke väärtusi ja muret 
inimõiguste pärast, on endiselt äärmiselt 
tähtsad nii majanduslikus mõttes kui ka 
seoses koostööga rahvusvahelistel 
foorumitel, ning et praegune keskendumine 
Hiinale ei tohi varjutada jõupingutusi, mida 
on vaja koostöö tugevdamiseks Jaapaniga 
ja tiheda majandusliku koostöö allesjäänud 
tõkete eemaldamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. tervitab samme, mis on võetud 
mõlemal pool Taiwani väina, mille 
tulemusena sõlmiti 2010. aasta juunis 
majanduskoostöö raamleping ja 
intellektuaalomandi õiguste leping; 
arvestades, et väinaüleste majandussuhete 
laienemine on nii mõlema poole kui ka 
ELi huvides, toetab kindlalt ELi ja 
Taiwani vaheliste majandussidemete 
tugevdamist ning ELi ja Taiwani vahelise 
majanduskoostöö lepingu sõlmimist; 
kordab veel kord oma kindlat toetust 
Taiwani mõtestatud osalemisele 
vaatlejana asjaomastes rahvusvahelistes
organisatsioonides ja suhetes, nagu ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioon, 
Maailma Terviseorganisatsioon ja 
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Rahvusvaheline 
Tsiviillennundusorganisatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. kiidab heaks ELi otsuse anda 
Taiwani kodanikele viisavabadus, mis 
aitab tugevdada nii kaubandus- ja 
investeerimissuhteid kui ka 
inimestevahelisi kontakte ELi ja Taiwani 
vahel; tervitab häid suhteid Taiwani väina 
mõlema kalda vahel, mis on viinud 
15 lepingu sõlmimiseni, sealhulgas 
majanduskoostöö raamleping 
juunis 2010; innustab ELi ja Taiwani 
vahelisi majandussuhteid edasi 
arendama, sõlmides ELi ja Taiwani vahel 
majanduskoostöö lepingu; kordab veel 
kord oma kindlat toetust Taiwani 
mõtestatud osalemisele vaatlejana 
asjaomastes rahvusvahelistes 
organisatsioonides, nagu ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsioon, 
Maailma Terviseorganisatsioon ja 
Rahvusvaheline 
Tsiviillennundusorganisatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus) 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. juhib tähelepanu asjaolule, et suhted 
Jaapaniga – riigiga, kes jagab ELi 
demokraatlikke väärtusi ja muret 
inimõiguste pärast – on endiselt väga 
tähtsad nii majanduslikus mõttes kui ka 
seoses koostööga rahvusvahelistel 
foorumitel; rõhutab vajadust suurendada 
koostööd Jaapaniga tiheda majandusalase 
koostöö allesjäänud tõkete kaotamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 39 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39 a. juhib tähelepanu asjaolule, et suhted 
Jaapaniga – riigiga, kes jagab ELi 
demokraatlikke väärtusi ja muret 
inimõiguste pärast – on endiselt väga 
tähtsad nii majanduslikus mõttes kui ka 
seoses koostööga rahvusvahelistel 
foorumitel, ning et praegune 
keskendumine Hiinale ei tohi varjutada 
jõupingutusi, mida on vaja koostöö 
tugevdamiseks Jaapaniga ja tiheda 
majandusalase koostöö allesjäänud tõkete 
kaotamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 40 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. tunnustab India osalemist 
rahvusvahelistes meetmetes, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 
majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste küsimustes; 
ootab sisulist edu praegustelt 
läbirääkimistelt vabakaubanduslepingu 
üle; ootab, et strateegiline partnerlus 
Indiaga areneks vastavalt ühisele 
tegevuskavale, nii et see annaks 
konkreetseid tulemusi;

40. tervitab India suurenenud osalust
mitmepoolsel tasandil, näiteks piraatide 
vastu suunatud ÜRO missioonil; nõuab 
tihedamat koostööd 
tuumadesarmeerimise, kliimamuutuse, 
ülemaailmse majandusjuhtimise, 
demokraatia edendamise, inimõiguste ja 
õigusriigi põhimõtte küsimustes; kiidab 
igati heaks India väljapaistva arengu 
lähiaastatel, kuid väljendab muret, et 
riigis on ikka kõige rohkem allpool 
absoluutset vaesuspiiri elavaid inimesi 
maailmas ja kastisüsteemil põhinev 
äärmuslik diskrimineerimine ei ole 
lõppenud; rõhutab vajadust, et praegused 
läbirääkimised vabakaubanduslepingu üle 
ei ohustaks mingil juhul püüdlusi 
vähendada Indias vaesust, näiteks odavate 
analoogtoodete kaudu; ootab, et 
strateegiline partnerlus Indiaga areneks 
vastavalt ühisele tegevuskavale, nii et see 
annaks konkreetseid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 256
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 40 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. tunnustab India osalemist 
rahvusvahelistes meetmetes, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 
majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste küsimustes; 
ootab sisulist edu praegustelt 
läbirääkimistelt vabakaubanduslepingu 

40. märgib India suurt tähtsust tärkava 
võimsa majanduspiirkonnana ja 
suurepärase demokraatiaalase partnerina 
Euroopa jaoks; ootab 
vabakaubanduslepingu kiiret sõlmimist ja 
allkirjastamist; tunnustab India osalemist 
rahvusvahelistes meetmetes, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
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üle; ootab, et strateegiline partnerlus 
Indiaga areneks vastavalt ühisele 
tegevuskavale, nii et see annaks 
konkreetseid tulemusi;

nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 
majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste küsimustes; 
ootab, et strateegiline partnerlus Indiaga 
areneks vastavalt ühisele tegevuskavale, nii 
et see annaks konkreetseid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 40 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. tunnustab India osalemist 
rahvusvahelistes meetmetes, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 
majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste küsimustes; 
ootab sisulist edu praegustelt 
läbirääkimistelt vabakaubanduslepingu üle; 
ootab, et strateegiline partnerlus Indiaga 
areneks vastavalt ühisele tegevuskavale, nii 
et see annaks konkreetseid tulemusi;

40. tunnustab India koostööd ELiga, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 
majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste (eelkõige 
Kashmiri konfliktile lahenduse leidmise) 
ja kliimamuutuse küsimustes; ootab 
sisulist edu praegustelt läbirääkimistelt 
vabakaubanduslepingu üle; ootab, et 
strateegiline partnerlus Indiaga areneks 
vastavalt ühisele tegevuskavale, nii et see 
annaks konkreetseid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 40 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. tunnustab India osalemist 
rahvusvahelistes meetmetes, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 

40. tunnustab India osalemist 
rahvusvahelistes meetmetes, eriti 
Afganistanis ja Atalanta operatsioonis; 
nõuab rohkem koostööd ülemaailmse 
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majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste küsimustes; 
ootab sisulist edu praegustelt 
läbirääkimistelt vabakaubanduslepingu üle; 
ootab, et strateegiline partnerlus Indiaga 
areneks vastavalt ühisele tegevuskavale, nii 
et see annaks konkreetseid tulemusi;

majandusjuhtimise, demokraatia 
edendamise ja inimõiguste küsimustes eriti 
Kashmiris; ootab sisulist edu praegustelt 
läbirääkimistelt vabakaubanduslepingu üle; 
ootab, et strateegiline partnerlus Indiaga 
areneks vastavalt ühisele tegevuskavale, nii 
et see annaks konkreetseid tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 259
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 41 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. toetab ja ergutab partnerlust Aafrika 
Liidu ja muude Aafrika piirkondlike 
organisatsioonidega Aafrika mandri 
stabiilsuse ja julgeoleku küsimustega 
tegelemisel ja edu tagamisel muudes 
võtmetähtsusega valdkondades, nagu 
demokraatlik valitsemistava ja 
inimõigused, kliimamuutus ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine; usub, et 
Aafrika Liidu volituste ja rolli järkjärguline 
suurendamine Aafrika mandri julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustes, eriti 
rahutagamismissioonidega seoses, nõuab 
Aafrika Liidu siseste institutsioonide ja 
otsustusprotsesside konsolideerimist ning 
et EL peaks selles osas Aafrika Liitu 
aitama;

41. toetab ja ergutab partnerlust Aafrika 
Liidu ja muude Aafrika piirkondlike 
organisatsioonidega Aafrika mandri 
stabiilsuse ja julgeoleku küsimustega 
tegelemisel ja edu tagamisel muudes 
võtmetähtsusega valdkondades, nagu 
demokraatlik valitsemistava ja 
inimõigused, kliimamuutus ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamine; usub, et 
Aafrika Liidu volituste ja rolli järkjärguline 
suurendamine Aafrika mandri julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustes, eriti 
rahutagamismissioonidega seoses, nõuab 
Aafrika Liidu siseste institutsioonide ja 
otsustusprotsesside konsolideerimist ning 
et EL peaks selles osas Aafrika Liitu 
aitama; nõuab komisjoni asepresidendilt 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt ja 
liikmesriikidelt ELi ja AKV riikide 
vahelisi suhteid reguleeriva Cotonou 
lepingu inimõiguste klausli nõuetekohast 
rakendamist; kutsub ELi üles nõudma 
Eritrealt ja Etioopialt piirivaidluste 
lahendamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 42 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. toetab otsust töötada välja Aafrika 
Sarve piirkonda käsitlev kõikehõlmav ELi 
lähenemisviis, milles julgeolekupoliitika 
seotakse arengu, õigusriigi põhimõtte, 
inimõiguste austamise, soolise 
võrdõiguslikkuse aspektide ja 
rahvusvahelise humanitaarõigusega ning 
seeläbi hõlmatakse kõik ELi vahendid 
pikaajaliste lahenduste saavutamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 261
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 42 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. toetab otsust töötada välja Aafrika 
Sarve piirkonda käsitlev kõikehõlmav ELi 
lähenemisviis, milles julgeolekupoliitika
seotakse arengu, õigusriigi põhimõtte, 
inimõiguste austamise, soolise 
võrdõiguslikkuse aspektide ja 
rahvusvahelise humanitaarõigusega ning 
seeläbi hõlmatakse kõik ELi vahendid 
pikaajaliste lahenduste saavutamiseks;

42. toetab otsust töötada välja Aafrika 
Sarve piirkonda käsitlev kõikehõlmav ELi 
lähenemisviis, aidates Somaalias üles 
ehitada riigiasutused, sidudes inimeste 
julgeoleku arengu, õigusriigi põhimõtte, 
inimõiguste austamise ja naiste õigustega 
ning hõlmates seeläbi kõik ELi vahendid 
pikaajaliste lahenduste saavutamiseks

Or. en
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Muudatusettepanek 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 42 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42 a. märgib, et pärast EUNAVFORi 
operatsiooni Atalanta käivitamist on 
rünnakud mitmekordistunud ja 
muutunud vägivaldsemaks ning nende 
ulatus on laienenud lõuna poole; kutsub 
seetõttu nõukogu ja komisjoni üles läbi 
vaatama oma strateegia ja keskenduma 
tõelistele põhjustele, nagu äärmine 
vaesus, ebaseaduslik kalastamine, 
toksiliste jäätmete ladustamine 
tööstusriikide poolt ning Somaalia ja terve 
selle piirkonna destabiliseerimine 
kolmandate osapoolte tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 263
György Schöpflin

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 43 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tervitab ELi valmisolekut toetada 
kõikehõlmava rahulepingu rahumeelset 
rakendamist Sudaanis ja teha tööd 
piirkonna pikaajalise stabiilsuse nimel; 
rõhutab samas, et vaja on uusi jõupingutusi 
ebaturvalisusega tegelemiseks ja Darfuri 
püsiva rahulepingu saavutamiseks;

43. tervitab ELi valmisolekut toetada 
kõikehõlmava rahulepingu rahumeelset 
rakendamist Sudaanis ja teha tööd 
piirkonna pikaajalise stabiilsuse nimel; 
rõhutab samas, et vaja on uusi jõupingutusi 
ebaturvalisusega tegelemiseks ja Darfuri 
püsiva rahulepingu saavutamiseks; on 
seisukohal, et Lõuna-Sudaani tulevane 
iseseisvumine mõjutab kultuuriliselt 
jagunenud riikide stabiilsust, põhjustades 
probleeme, milleks komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja peaks 
valmis olema;
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Or. en

Muudatusettepanek 264
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 43 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. tervitab ELi valmisolekut toetada 
kõikehõlmava rahulepingu rahumeelset 
rakendamist Sudaanis ja teha tööd 
piirkonna pikaajalise stabiilsuse nimel; 
rõhutab samas, et vaja on uusi jõupingutusi 
ebaturvalisusega tegelemiseks ja Darfuri 
püsiva rahulepingu saavutamiseks;

43. tervitab ELi valmisolekut toetada 
kõikehõlmava rahulepingu rahumeelset 
rakendamist Sudaanis ja teha tööd 
piirkonna pikaajalise stabiilsuse nimel; 
rõhutab samas, et vaja on uusi jõupingutusi 
ebaturvalisusega tegelemiseks ja Darfuri 
püsiva rahulepingu saavutamiseks;
väljendab heameelt Sudaani rahva üle 
Lõuna-Sudaani rahvahääletuse 
õnnestumise pärast, nagu kinnitas ELi 
valimisvaatlejate missioon; palub ELil 
jätkata poolte jõupingutusi üldise 
rahulepingu lahtistel teemadel, pöörates 
erilist tähelepanu põgenike ja tagasi 
pöördunute olukorrale, ning kaaluda 
vajalikke meetmeid, et tagada põhja- ja 
lõunaosa suhete jätkusuutlikkus pärast 
rahvahääletust;

Or. es

Muudatusettepanek 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. usub, et EL peaks vastu võtma 
terviklikku lähenemisviisi julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustele Saheli piirkonnas, 
kasutades kõiki asjakohaseid ELi 
vahendeid, et kaotada vaesus, tagada 

45. usub, et EL peaks vastu võtma 
terviklikku lähenemisviisi julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustele Saheli piirkonnas; 
rõhutab, et terrorism ja rahvusvaheline 
organiseeritud kuritegevus (uimastid, 
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säästev areng, tegeleda kliimamuutusest 
tulenevate muredega piirkonnas, hallata 
lõuna-lõuna ja lõuna-põhjasuunalisi 
rändevooge ning tagada demokraatia ja 
institutsioonide ülesehitamine; usub, et 
koostöös Aafrika Liiduga tuleks juurutada 
piirkonna riikide vahelise konsensuse 
saavutamise protsess, nii et Aafrika Liidu 
vastutus järk-järgult suureneks;

relvad, sigaretid, inimkaubandus) ei 
ohusta tõsiselt mitte ainult selle piirkonna 
riike, vaid ka otseselt Euroopa Liitu; peab 
ELi jaoks vajalikuks aidata neil riikidel 
välja arendada poliitika ja meetmeid, et 
tegeleda nende aina tõsisemaks 
muutuvate julgeolekuküsimustega, 
kasutades kõiki asjakohaseid ELi 
vahendeid, et kaotada vaesus, tagada 
säästev areng, tegeleda kliimamuutusest 
tulenevate muredega piirkonnas, hallata 
lõuna-lõuna ja lõuna-põhjasuunalisi 
rändevooge ning tagada demokraatia ja 
institutsioonide ülesehitamine (eriti 
julgeolekusektoris); usub, et koostöös 
Aafrika Liiduga tuleks juurutada piirkonna 
riikide vahelise konsensuse saavutamise 
protsess, nii et Aafrika Liidu vastutus järk-
järgult suureneks;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. usub, et EL peaks vastu võtma 
terviklikku lähenemisviisi julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustele Saheli piirkonnas, 
kasutades kõiki asjakohaseid ELi 
vahendeid, et kaotada vaesus, tagada 
säästev areng, tegeleda kliimamuutusest 
tulenevate muredega piirkonnas, hallata 
lõuna-lõuna ja lõuna-põhjasuunalisi 
rändevooge ning tagada demokraatia ja 
institutsioonide ülesehitamine; usub, et 
koostöös Aafrika Liiduga tuleks juurutada 
piirkonna riikide vahelise konsensuse 
saavutamise protsess, nii et Aafrika Liidu 
vastutus järk-järgult suureneks;

45. usub, et EL peaks vastu võtma 
terviklikku lähenemisviisi julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustele Saheli piirkonnas, 
kasutades kõiki asjakohaseid ELi 
vahendeid, et lahendada pikaajalised 
konfliktid, nagu Lääne-Sahara konflikt, 
ja edendada demokraatlike reforme 
piirkonna kõigis riikides, kaotada vaesus, 
tagada säästev areng, tegeleda 
kliimamuutusest tulenevate muredega 
piirkonnas, hallata lõuna-lõuna ja lõuna-
põhjasuunalisi rändevooge ning tagada 
demokraatia, õigusriigi põhimõte, 
inimõigused ja institutsioonide 
ülesehitamine ning võidelda 
organiseeritud kuritegevusega; usub, et 



PE452.878v03-00 174/178 AM\859936ET.doc

ET

koostöös Aafrika Liiduga tuleks juurutada 
piirkonna riikide vahelise konsensuse 
saavutamise protsess, nii et Aafrika Liidu 
vastutus järk-järgult suureneks;

Or. en

Muudatusettepanek 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. usub, et EL peaks vastu võtma 
terviklikku lähenemisviisi julgeoleku ja 
stabiilsuse küsimustele Saheli piirkonnas, 
kasutades kõiki asjakohaseid ELi 
vahendeid, et kaotada vaesus, tagada 
säästev areng, tegeleda kliimamuutusest 
tulenevate muredega piirkonnas, hallata 
lõuna-lõuna ja lõuna-põhjasuunalisi 
rändevooge ning tagada demokraatia ja 
institutsioonide ülesehitamine; usub, et 
koostöös Aafrika Liiduga tuleks juurutada 
piirkonna riikide vahelise konsensuse 
saavutamise protsess, nii et Aafrika Liidu 
vastutus järk-järgult suureneks;

45. kutsub aina halveneva 
julgeolekuolukorra ja sageneva 
terroristide tegevuse kontekstis ELi üles
vastu võtma terviklikku lähenemisviisi 
julgeoleku ja stabiilsuse küsimustele Saheli 
piirkonnas, kasutades kõiki asjakohaseid 
ELi vahendeid, et kaotada vaesus, tagada 
säästev areng, tegeleda kliimamuutusest 
tulenevate muredega piirkonnas, hallata 
lõuna-lõuna ja lõuna-põhjasuunalisi 
rändevooge ning tagada demokraatia ja 
institutsioonide ülesehitamine; usub, et 
koostöös Aafrika Liiduga tuleks juurutada 
piirkonna riikide vahelise konsensuse 
saavutamise protsess, nii et Aafrika Liidu 
vastutus järk-järgult suureneks;

Or. en

Muudatusettepanek 268
Geoffrey Van Orden

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45 a. tervitab nõukogu otsust seoses 
Zimbabwega uuendada piiravaid 
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meetmeid teatud poliitikute, ametnike ja 
ettevõtete suhtes, kes hoiavad Mugabe 
režiimi võimul; avaldab kahetsust, et pole 
toimunud piisavat pööret demokraatia 
suunas, ja kutsub eriti SADC riike üles 
aitama Zimbabwel kiiresti jõuda vabade ja 
õiglaste rahvusvaheliselt jälgitavate 
valimisteni ning liikuda kiiresti sujuva 
võimuvahetuse poole;

Or. en

Muudatusettepanek 269
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 45 a (uus) 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45 a. avaldab selles kontekstis muret 
ÜJKP missiooni lõpetamise pärast 
Guinea-Bissaus septembris 2010; soovitab 
nõukogul ning komisjoni asepresidendil 
ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal kaaluda uusi viise, 
kuidas võidelda organiseeritud 
kuritegevuse vastu Guinea-Bissaus, et 
ennetada selle muutumist veel üheks 
narkokaubanduse riigiks;

Or. en

Muudatusettepanek 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 46 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. väljendab heameelt, et lõpule on 
jõudnud läbirääkimised 

46. kutsub komisjoni üles kiiresti 
lahendama seniseid probleeme, nagu 
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assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Kesk-
Ameerikaga ja mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimiseks Peruu ja 
Colombiaga; rõhutab sellegipoolest, et EL 
peaks endiselt tähtsustama piirkondlikku 
integratsiooni Ladina-Ameerikas; märgib 
rahuloluga, et läbirääkimised 
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks 
Mercosuriga on taastatud ja nõuab nende 
kiiret lõpuleviimist;

ebakindel piirkondlik integratsioon, 
inimõiguste rikkumine ning majanduslik 
ja sotsiaalne tasakaalutus pärast 
läbirääkimiste lõppu assotsieerimislepingu
sõlmimiseks Kesk-Ameerikaga, ja mõistab 
hukka assotsieerimislepingu sõlmimata 
jätmist nelja Andide Ühenduse riigiga ja 
selle asemel mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimist Peruu ja 
Colombiaga; rõhutab sellegipoolest, et EL 
peaks endiselt tähtsustama piirkondlikku 
integratsiooni Ladina-Ameerikas; taotleb 
komisjonile uue mandaadi andmist enne 
läbirääkimiste taaskäivitamist 
assotsieerimislepingu sõlmimiseks 
Mercosuriga pärast põhjalikku 
nõupidamist Euroopa Parlamendiga;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 46 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. väljendab heameelt, et lõpule on 
jõudnud läbirääkimised 
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Kesk-
Ameerikaga ja mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimiseks Peruu ja 
Colombiaga; rõhutab sellegipoolest, et EL 
peaks endiselt tähtsustama piirkondlikku 
integratsiooni Ladina-Ameerikas; märgib 
rahuloluga, et läbirääkimised
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks
Mercosuriga on taastatud ja nõuab nende 
kiiret lõpuleviimist;

46. märgib, et lõpule on jõudnud 
läbirääkimised assotsieerimislepingu
sõlmimiseks Kesk-Ameerikaga, kuid 
mõistab hukka mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimise Peruu ja 
Colombiaga piirkondliku 
assotsieerimislepingu sõlmimise asemel 
Andide Ühendusega; rõhutab 
sellegipoolest, et EL peaks endiselt 
tähtsustama piirkondlikku integratsiooni 
Ladina-Ameerikas; rõhutab, et 
assotsieerimislepingu sõlmimise asjus
Mercosuriga on vaja nõu pidada Euroopa 
Parlamendiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 272
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 46 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. väljendab heameelt, et lõpule on 
jõudnud läbirääkimised 
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Kesk-
Ameerikaga ja mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimiseks Peruu ja 
Colombiaga; rõhutab sellegipoolest, et EL 
peaks endiselt tähtsustama piirkondlikku 
integratsiooni Ladina-Ameerikas; märgib 
rahuloluga, et läbirääkimised 
assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks 
Mercosuriga on taastatud ja nõuab nende 
kiiret lõpuleviimist;

46. väljendab heameelt, et lõpule on 
jõudnud läbirääkimised 
assotsieerimislepingu sõlmimiseks Kesk-
Ameerikaga ja mitmepoolse 
kaubanduslepingu sõlmimiseks Peruu ja 
Colombiaga; nõuab Colombia 
riigiasutustelt tungivalt, et austataks 
ametiühingute liikmete ja 
inimõigusaktivistide inimõigusi ning 
peetaks kohut nende kõigi üle, kes on 
põllumeeste kohtuväliste hukkamiste, 
kadumiste ja nende vara 
sundvõõrandamise taga; rõhutab 
sellegipoolest, et EL peaks endiselt 
tähtsustama piirkondlikku integratsiooni 
Ladina-Ameerikas; märgib rahuloluga, et 
läbirääkimised assotsieerimislepingu
sõlmimiseks Mercosuriga on taastatud ja 
nõuab nende kiiret lõpuleviimist;

Or. en

Muudatusettepanek 273
Willy Meyer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 47 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. tunnustab EL–Ladina-Ameerika ja 
Kariibi piirkonna Madridi tippkohtumine
positiivseid tulemusi ning rõhutab vajadust 
jälgida Madridi tegevuskava rakendamist; 
tuletab meelde vajadust võtta vastu 
Euroopa – Ladina-Ameerika rahu ja 
julgeoleku harta ning kooskõlas ÜRO 
põhikirja ja asjakohase rahvusvahelise 

47. märgib ELi – Ladina-Ameerika ja 
Kariibi mere piirkonna Madridi 
tippkohtumise positiivseid tulemusi ning 
rõhutab vajadust jälgida Madridi 
tegevuskava rakendamist; tuletab meelde 
vajadust võtta vastu Euroopa – Ladina-
Ameerika rahu ja arengu harta ning 
kooskõlas ÜRO põhikirja ja asjakohase 
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õigusega lisada hartasse ühiste poliitiliste 
ja julgeolekumeetmete strateegiad ja 
suunised, et võidelda ühiste ohtude ja 
probleemidega;

rahvusvahelise õigusega lisada hartasse 
ühiste poliitiliste ja arengumeetmete
strateegiad ja suunised, et järgida ühiseid 
huve;

Or. en


