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Muudatusettepanek 1
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, 
eriti selle artiklit 34;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 2 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 9. juuni 2005. aasta 
resolutsiooni Ühendatud Rahvaste 
Organisatsiooni reformi kohta1;
__________________
1 Vastuvõetud tekst P6_TA(2005)0237. 

Or. en

Muudatusettepanek 3
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 4 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse kaasnõustajate esitatud 
aruannet rahukindlustamiskomisjoni 
ülevaate kohta pealkirjaga „ÜRO 
rahukindlustamise struktuuri 
läbivaatamine”1;
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__________________
1 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
Peaassamblee resolutsioon A/64/868-
S/2010/393, lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse Peaassamblee 66. 
istungjärgu päevakorraprojekti kaasatud 
punktide esialgset loetelu 1;
__________________
1 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
Peaassamblee dokument A/66/50.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 8 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 10. märtsi 2011. 
aasta resolutsiooni ÜRO inimõiguste 
nõukogu 16. istungjärgu prioriteetide ja 
2011. aasta läbivaatamise kohta1;
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-
PROV(2011)0097.

Or. en
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Muudatusettepanek 6
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste 
nõukogu 24. märtsil 2011. aastal vastu 
võetud resolutsiooni „Inimõiguste ja 
põhivabaduste edendamine inimkonna 
traditsiooniliste väärtuste parema 
mõistmise kaudu” ning ELi negatiivset 
seisukohta selle resolutsiooni suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad suured muutused, 
mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti muude kahe- ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada tõhusate 
lahenduste leidmist probleemidele, mis 
mõjutavad nii Euroopa kodanikke kui kogu 
maailma;

A. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad suured muutused, 
mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti muude kahe- ja mitmepoolsete 
partneritega, ning täitma ülemaailmse 
osaleja rolli, nagu mainitud 2003. aasta 
Euroopa julgeolekustrateegias, et 
edendada tõhusate lahenduste leidmist 
probleemidele, mis mõjutavad nii Euroopa 
kodanikke kui kogu maailma;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Barbara Lochbihler
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad suured muutused, 
mis sunnivad ELi aktiivsemalt suhtlema 
praeguste ja tärkavate suurjõududega, 
samuti muude kahe- ja mitmepoolsete 
partneritega, et edendada tõhusate 
lahenduste leidmist probleemidele, mis 
mõjutavad nii Euroopa kodanikke kui kogu 
maailma;

A. arvestades, et rahvusvahelises 
korralduses toimuvad suured muutused, 
mis sunnivad ELi aktiivsemalt ja ühtsemal 
viisil suhtlema praeguste ja tärkavate 
suurjõududega, samuti muude kahe- ja 
mitmepoolsete partneritega, et edendada 
tõhusate lahenduste leidmist 
probleemidele, mis mõjutavad nii Euroopa 
kodanikke kui kogu maailma;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 47 antakse liidule juriidilise isiku 
staatus, millega kaasnevad õigused ja 
kohustused vastavalt rahvusvahelisele 
õigusele; arvestades, et EL jagab ÜRO 
harta eesmärke ning austab selle 
põhimõtteid, sealhulgas ÜRO 
Julgeolekunõukogu esmavastutus tagada 
maailmas rahu ja julgeolek;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Nicole Sinclaire

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A a. arvestades, et kuigi rahvusvahelise 
kogukonna poolt alates Teise 
maailmasõja lõpust kuni 1960. aastate 
keskpaigani vastu võetud määratlused 
inimõiguste valdkonnas on osutunud 
inimkonna arengu uute suundade 
hõlmamiseks piisavalt paindlikuks, peab 
rahvusvaheline kogukond siiski kiiresti 
kodifitseerima uued õigused, et reageerida 
uutele vabadust ähvardavatele ohtudele 
nagu ohud, mis on seotud teaduse 
vabaduse, südametunnistusevabaduse ja 
teadmiste vaba liikumisega, soolise 
identiteedi või seksuaalse suundumusega 
ja kõigi digitaalvaldkonnaga seotud 
õigustega, alates üldisest juurdepääsust 
Internetile;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kujundamisel, mis suudaks 
tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 21 kohaselt 
on EL ametlikult kohustunud toetama 
tõhusat mitmepoolsust, mille keskmes on 
tugev ÜRO, sest see on hädavajalik, et 
lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu 
kliimamuutus ning kõiki inimesi hõlmav 
julgeolek ja areng;

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kujundamisel, mis suudaks 
tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu lepingu artikli 21 kohaselt on EL 
ametlikult kohustunud toetama tõhusat 
mitmepoolsust, mille keskmes on tugev 
ÜRO, sest see on hädavajalik, et lahendada 
ülemaailmseid probleeme, nagu rahu ja 
julgeolek, kliimamuutus ja 
keskkonnaseisundi halvenemine, 
inimõiguste universaalsus ja jagamatus 
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ning vaesuse vähendamine ja kõiki 
inimesi hõlmav areng;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kujundamisel, mis suudaks 
tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 21 kohaselt 
on EL ametlikult kohustunud toetama 
tõhusat mitmepoolsust, mille keskmes on 
tugev ÜRO, sest see on hädavajalik, et 
lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu 
kliimamuutus ning kõiki inimesi hõlmav 
julgeolek ja areng;

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kujundamisel, mis suudaks 
tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu lepingu artikli 21 kohaselt on EL 
ametlikult kohustunud toetama tõhusat 
mitmepoolsust, mille keskmes on tugev 
ÜRO, sest see on hädavajalik, et lahendada 
ülemaailmseid probleeme, nagu 
ülemaailmne julgeolek, kliimamuutus,
kõiki inimesi hõlmav areng, tänapäeval 
toimuvate suurte demograafiliste ja 
rändealaste muutuste tagajärjed ning 
rahvusvaheline organiseeritud 
kuritegevus;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
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Organisatsiooni kujundamisel, mis 
suudaks tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 21 kohaselt 
on EL ametlikult kohustunud toetama 
tõhusat mitmepoolsust, mille keskmes on 
tugev ÜRO, sest see on hädavajalik, et 
lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu 
kliimamuutus ning kõiki inimesi hõlmav 
julgeolek ja areng;

Organisatsiooni ümberkujundamisel, mis 
suudaks tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu lepingu artikli 21 kohaselt on EL 
ametlikult kohustunud toetama tõhusat 
mitmepoolsust, mille keskmes on tugev 
ÜRO, sest see on hädavajalik, et lahendada 
ülemaailmseid probleeme, nagu 
kliimamuutus ning kõiki inimesi hõlmav 
julgeolek ja areng;

Or. de

Muudatusettepanek 14
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kujundamisel, mis suudaks 
tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku 
ja õigusriigil põhineva rahvusvahelise 
korra tagamisel; arvestades, et Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 21 kohaselt 
on EL ametlikult kohustunud toetama 
tõhusat mitmepoolsust, mille keskmes on 
tugev ÜRO, sest see on hädavajalik, et 
lahendada ülemaailmseid probleeme, nagu 
kliimamuutus ning kõiki inimesi hõlmav 
julgeolek ja areng;

B. arvestades, et EL peaks aktiivselt 
osalema niisuguse Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni kujundamisel, mis suudaks 
tõhusalt tegutseda ülemaailmsete 
lahenduste leidmisel ning rahu, julgeoleku, 
demokraatia ja õigusriigil põhineva 
rahvusvahelise korra tagamisel; arvestades, 
et Euroopa Liidu lepingu artikli 21 
kohaselt on EL ametlikult kohustunud 
toetama tõhusat mitmepoolsust, mille 
keskmes on tugev ÜRO, sest see on 
hädavajalik, et lahendada ülemaailmseid 
probleeme, nagu kliimamuutus ning kõiki 
inimesi hõlmav julgeolek ja areng;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Alexander Graf Lambsdorff
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus B a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

B a. arvestades, et EL seisab kiiresti 
muutuvas maailmas vastamisi paljude 
probleemidega, mis nõuavad ühtset 
rahvusvahelist reaktsiooni; arvestades, et 
selles valdkonnas saab EL toetuda 
tõhusale mitmepoolsusele, inimõiguste 
universaalsetele väärtustele, 
rahvusvaheliselt kokku lepitud 
läbipaistvatel ja tasakaalustatud reeglitel 
põhinevale avatud maailmamajandusele 
ning ELi ainulaadsele instrumentide 
valikule;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 34 sätestatakse Euroopa Liidu 
liikmesriikide kohustus koordineerida 
oma tegevust rahvusvahelistes 
organisatsioonides ja rahvusvahelistel 
konverentsidel;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C a. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu 
artiklis 34 sätestatakse, et „Liikmesriigid 
koordineerivad oma tegevust 
rahvusvahelistes organisatsioonides ja 
rahvusvahelistel konverentsidel” ja et 
„Liikmesriigid, kes on ühtlasi Ühinenud 
Rahvaste Organisatsiooni 
Julgeolekunõukogu liikmed 
kooskõlastavad oma tegevuse... ning 
kaitsevad oma funktsioonide täitmisel 
liidu seisukohti ja huve, ilma et see 
piiraks nende kohustusi, mis johtuvad 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
põhikirja sätetest”; arvestades, et ÜRO 
Julgeolekunõukogusse kuuluvad riigid 
(Prantsusmaa, Ühendkuningriik, 
Portugal ja Saksamaa) ei suutnud oma 
tegevust kooskõlastada ega tulla välja 
ühise seisukohaga sõjalise sekkumise 
vastu Liibüas, eriti mis puudutab 
hääletust ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1973 üle;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C b. arvestades, et Lissaboni lepinguga 
võimaldatakse liidul omandada 
rahvusvaheline roll vastavalt tema 
väljapaistvale majandusstaatusele ja 
pikaajalistele eesmärkidele ning 
korraldada oma tööd sellisel viisil, et 
liidust saaks tõhus ülemaailmne osaleja, 
kes on pädev jagama ülemaailmse 
julgeoleku alast vastutust ning võtma 
juhtrolli ühiste mitmepoolselt kokku 
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lepitud reaktsioonide kindlaks määramisel 
ühistele väljakutsetele; arvestades, et 
selleks, et liit saaks tõhusalt toimida, on 
vaja ka selgelt kindlaks määrata liidu 
strateegilised huvid ja eesmärgid;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et ülemaailmsed 
partnerlussidemed on olulised ühiselt 
kindlaksmääratud ülemaailmsete 
eesmärkide saavutamiseks; arvestades, et 
EL on maailma suurim arenguabi andja ja 
ÜRO oluline partner kõigis selle kolmes 
töövaldkonnas, kaasa arvatud kriisid ja 
kriisijärgsed olukorrad; arvestades, et ELi 
ning ÜRO tugev ja tasakaalustatud 
partnerlus on ÜRO tööks põhjapanevalt 
tähtis ning kujundab määravalt ELi rolli 
ülemaailmse toimijana;

D. arvestades, et ülemaailmsed 
partnerlussidemed on olulised ühiselt 
kindlaksmääratud ülemaailmsete 
eesmärkide saavutamiseks; arvestades, et 
EL on maailma suurim arenguabi andja ja 
ÜRO oluline partner kõigis selle kolmes 
töövaldkonnas, kaasa arvatud kriisid ja 
kriisijärgsed olukorrad, ning et 
liikmesriikide panus moodustab 38% 
ÜRO korralisest eelarvest; arvestades, et 
ELi ning ÜRO tugev ja tasakaalustatud 
partnerlus on ÜRO tööks põhjapanevalt 
tähtis ning kujundab määravalt ELi rolli 
ülemaailmse toimijana;

Or. en

Muudatusettepanek 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E. arvestades, et Euroopa välisteenistuse 
loomisel peaks see nii oma sisemise 
struktuuri kui ka välistegevuse ja 

E. arvestades, et Euroopa välisteenistuse ja 
üksuse UN Women loomisel peaks need
oma sisemise struktuuri, välistegevuse ja 
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poliitikaga oluliselt kaasa aitama ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsioonide nr 
1325 ja 1820 ning järgnevate 
resolutsioonide edasisele rakendamisele;

poliitikaga ning parema juhtimise ja 
mastaabisäästuga tugevdama 
rahvusvahelise kogukonna hoogustunud 
jõupingutusi ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsioonide nr 1325 ja 1820 ning 
järgnevate resolutsioonide edasiseks 
rakendamiseks, et ületada oma seniseid 
saavutusi;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et kliimamuutuse mõjud 
muutuvad kahtlemata suurimaks 
probleemiks meie planeedi elanike 
julgeolekule ja heaolule ning nõuavad 
julget ja innovaatilist ühistegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus E a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

E a. arvestades, et ÜRO inimõiguste 
nõukogu soovitust järgides hääletas ÜRO 
Peaassamblee 1. märtsil 2011. aastal 
Liibüa liikmesuse peatamise poolt ÜRO 
inimõiguste nõukogus;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus F

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

F. arvestades, et tõhustatud pingutused 
terrorismi vastu võitlemiseks kogu 
maailmas on suurendanud vajadust tagada 
julgeolek, austades seejuures täielikult 
inimõigusi,

F. arvestades, et tõhustatud pingutused 
terrorismi vastu võitlemiseks kogu 
maailmas on suurendanud vajadust tagada 
julgeolek, austades seejuures täielikult 
inimõigusi ja põhivabadusi,

Or. en

Muudatusettepanek 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, et EL võiks 
edukalt tegutseda oma ÜRO tegevuskava 
raames ning täita ÜRO liikmete ootused 
liidu tegutsemisvõime suhtes; toetada 
suuremat ühtsust nii ÜRO süsteemis kui 
ELi liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis; toetada suuremat ühtsust nii 
ÜRO süsteemis kui ELi liikmesriikide, 
liikmekandidaatide ja võimalike tulevaste 
liikmekandidaatide seisukohtade vahel, et 
võimalikult suurendada Lissaboni lepingu 
potentsiaali ELi mõju tugevdamiseks (nii 
ELi kui liikmesriikide) erinevate 
tegevuskanalite kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, edendades muu 
hulgas suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
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ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, muu hulgas 
paremini kooskõlastades ja kiirendades 
ELi sisekonsultatsioone ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis; volitada komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat 
koostama tegevusjuhendit, mis oleks 
raamistik liikmesriikide saadikute ja ELi 
saadikute vahelistele suhetele, eriti nende 
saadikute korral, kes töötavad 
mitmepoolsel tasandil sellistes kohtades 
nagu Genf ja New York, et EL võiks 
edukalt tegutseda oma ÜRO tegevuskava 
raames ning täita ÜRO liikmete ootused 
liidu tegutsemisvõime suhtes; toetada 
suuremat ühtsust nii ÜRO süsteemis kui 
ELi liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
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seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu;

a) edendada tõhusat mitmepoolsust ELi 
üldise strateegilise eesmärgina ning 
suurendada ELi kui ülemaailmse toimija 
ühtsust ja nähtavust ÜROs, pannes muu 
hulgas vähem rõhku ELi 
sisekonsultatsioonidele ÜRO teemadel 
ning edendades suuremat haaret laiemas 
teemaderingis, et EL võiks edukalt 
tegutseda oma ÜRO tegevuskava raames 
ning täita ÜRO liikmete ootused liidu 
tegutsemisvõime suhtes; toetada suuremat 
ühtsust nii ÜRO süsteemis kui ELi 
liikmesriikide, liikmekandidaatide ja 
võimalike tulevaste liikmekandidaatide 
seisukohtade vahel, et võimalikult 
suurendada Lissaboni lepingu potentsiaali 
ELi mõju tugevdamiseks (nii ELi kui 
liikmesriikide) erinevate tegevuskanalite 
kaudu; rõhutab, kui oluline on ELi 
suutlikkus pidada õigel ajal läbirääkimisi 
teiste piirkondlike rühmadega; tuletab 
veel kord meelde vajadust anda ELile 
piisavate volitustega esindamisõigus 
tulemuslike läbirääkimiste pidamiseks 
liikmesriikide nimel;

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Nicole Sinclaire

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a a) edendada aktiivselt asjakohaste 
riiklike, piirkondlike ja rahvusvaheliste 
kohtualluvuste aktiveerimist inimõiguste 
kaitseks ja edendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a a) kutsub kõiki ELi liikmesriike üles 
toetama asepresidenti ja kõrget esindajat 
ELile vajaliku tugevdatud staatuse 
kindlustamisel kogu ÜROs; nõuab 
tungivalt, et Prantsusmaa ja 
Ühendkuningriik, kes on ÜRO 
Julgeolekunõukogu alalised liikmed, 
kutsuksid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artikli 34 lõikega 2 asepresidendi 
ja kõrge esindaja esindama ELi iga kord, 
kui määratakse kindlaks ühine seisukoht; 
nõuab, et Euroopa Ülemkogu presidendile 
võimaldatakse pöörduda Peaassamblee 
poole samal viisil, nagu seda teevad 
riigipead või valitsusjuhid;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Nicole Sinclaire
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

a b) algatada inimõiguste ja sellealaste 
menetluste valdkonna pädevate 
rahvusvaheliste asutuste 
ratsionaliseerimine ning võimalusel 
lihtsustamine ja kooskõlastamine, 
eesmärgiga edendada mitmete varem 
vastu võetud ja vahepeal vastuvõetavate 
rahvusvaheliste õigusaktidega kehtestatud
õiguste ülemaailmset tunnustamist, ning 
edendada nende õigusaktide tõhustamist, 
millega on võimalik üksikisikute õiguseid 
aktiivselt rakendada ja kaitsta;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Nicole Sinclaire

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt a c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) valmistada lõpuks ette konkreetsed 
meetmed mitmete kohtualluvuste tõhusaks 
aktiveerimiseks, mis võib tuua 
märkimisväärseid muudatusi õigusaktides 
ja kohtuotsustes valitsuste suhtes, kes 
põhilisi inimõigusi süstemaatiliselt 
rikuvad, määrates kindlaks strateegilised 
prioriteetsed küsimused ja riigid, millest 
vajalikku ettevalmistamist alustada, kuid 
seada kahtluse alla ka kohtualluvuste 
endi tegelik tõhusus;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt b

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitades oma vaatlejastaatust ning 
kooskõlas ÜRO harta ja ÜRO 
valitsusevahelise iseloomuga (et 
võimaldada ELi uutel esindajatel 
ülemaailmsetes küsimustes tõhusalt ja 
õigeaegselt kaasa rääkida vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklitele 18 ja 47) teha 
vajalikud korraldused, et EL võiks ÜRO 
Peaassamblee töös tulemuslikult osaleda,
lähtudes kõikehõlmavatest 
konsultatsioonidest ÜRO liikmesriikidega; 
uuesti kinnitada oma lubadust, et ÜRO on 
ELi välispoliitika keskmes, ning korrata 
seisukohta, et liidu aktiivne osavõtt ÜRO 
tööst ei ole üksnes liidu prioriteet, vaid on 
ka kooskõlas ÜRO eesmärkide 
saavutamisega ning sellisena kogu 
organisatsiooni liikmeskonna huvides;

b) rajades oma vaatlejastaatuse ÜRO 
Peaassamblees ning kooskõlas ÜRO harta 
ja ÜRO valitsusevahelise iseloomuga 
kinnitada, et liit jagab koos 
liikmesriikidega kohustust olla aktiivselt 
kaasatud ÜRO süsteemi, ning rõhutada 
ELi vajadust rääkida ühel häälel; toetudes 
oma tegevuses ELi lepingu artiklile 47 ELi
juriidilise isiku staatuse kohta ning 
rakendades ELi lepingu artiklit 18 kõrge 
esindaja volituste kohta, teha vajalikud 
korraldused, et EL võiks ÜRO 
Peaassamblee töös tulemuslikult osaleda 
ning võimaldada ELi uutel esindajatel 
ülemaailmsetes küsimustes tõhusalt ja 
õigeaegselt kaasa rääkida; uuesti 
kinnitada oma lubadust, et ÜRO on ELi 
välispoliitika keskmes, ning korrata 
seisukohta, et liidu aktiivne osavõtt ÜRO 
tööst ei ole üksnes liidu prioriteet, vaid on 
ka kooskõlas ÜRO eesmärkide 
saavutamisega ning sellisena kogu 
organisatsiooni liikmeskonna huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Cristian Dan Preda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt b

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

b) säilitades oma vaatlejastaatust ning 
kooskõlas ÜRO harta ja ÜRO 
valitsusevahelise iseloomuga (et 
võimaldada ELi uutel esindajatel 
ülemaailmsetes küsimustes tõhusalt ja 
õigeaegselt kaasa rääkida vastavalt ELi 
toimimise lepingu artiklitele 18 ja 47) teha 

b) säilitades oma vaatlejastaatust ning 
kooskõlas ÜRO harta ja ÜRO 
valitsusevahelise iseloomuga (et 
võimaldada ELi uutel esindajatel 
ülemaailmsetes küsimustes tõhusalt ja 
õigeaegselt kaasa rääkida vastavalt ELi 
lepingu artiklitele 18 ja 47) teha vajalikud 
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vajalikud korraldused, et EL võiks ÜRO 
Peaassamblee töös tulemuslikult osaleda,
lähtudes kõikehõlmavatest 
konsultatsioonidest ÜRO liikmesriikidega; 
uuesti kinnitada oma lubadust, et ÜRO on 
ELi välispoliitika keskmes, ning korrata 
seisukohta, et liidu aktiivne osavõtt ÜRO 
tööst ei ole üksnes liidu prioriteet, vaid on 
ka kooskõlas ÜRO eesmärkide 
saavutamisega ning sellisena kogu 
organisatsiooni liikmeskonna huvides;

korraldused, et EL võiks ÜRO 
Peaassamblee töös tulemuslikult osaleda 
piirkondliku integratsiooni 
organisatsiooni rollis, konsulteerides 
täielikult ja kõikehõlmavalt ÜRO 
liikmesriikidega; uuesti kinnitada oma 
lubadust, et ÜRO on ELi välispoliitika 
keskmes, ning korrata seisukohta, et liidu 
aktiivne osavõtt ÜRO tööst ei ole üksnes 
liidu prioriteet, vaid on ka kooskõlas ÜRO 
eesmärkide saavutamisega ning sellisena 
kogu organisatsiooni liikmeskonna 
huvides;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt b a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

b a) taotleda paremat prioriseerimist ning 
edastuskanaleid Brüsseli ja ELi 
delegatsiooni New Yorgis vahel, 
sealhulgas tõhustatum koostöö poliitika-
ja julgeolekukomiteega ning selgem ja 
struktureeritum toetussüsteem ELi 
Brüsseli institutsioonidelt;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt b b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

b b) haarata kaasa ELi strateegilised 
partnerid ÜRO süsteemis; veelgi enam, 
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pakkuda mitmepoolse mõõtmega 
strateegilisi partnerlusi, kaasates ELi 
kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakordade 
ülemaailmsed teemad;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja 
otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb ainsaks 
õiguspäraseks ülemaailmse tegevuse 
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 
ja G20 olema tähtsad ülemaailmsed 
globaalse tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

c) tõhustada ÜRO kui ainsa õiguspärase 
ülemaailmse tegevuse organisatsiooni 
keskset rolli ning tugevdada selle tõhusust 
ülemaailmsete probleemide lahendamisel 
ja rahvusvahelise kriisi ohjamisel ÜRO 
harta vaimus ja selle põhikirja alusel, et 
otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi ning toetada 
ÜRO Peaassamblee presidendi algatust 
korraldada enne ja pärast G20 
tippkohtumisi Peaassamblee arutelusid 
G20 eesistujaga;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja 
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otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb ainsaks
õiguspäraseks ülemaailmse tegevuse 
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 ja 
G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse 
tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb 
õiguspäraseks ülemaailmse tegevuse 
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 ja 
G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse 
tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja 
otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb ainsaks 
õiguspäraseks ülemaailmse tegevuse
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 ja 
G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse 
tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja 
otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid koos reformitud 
ja parandatud otsustussuutlikkusega ÜRO 
majandus- ja sotsiaalnõukoguga tõhusalt 
pidada temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb ainsaks 
õiguspäraseks ülemaailmse juhtimise
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 ja 
G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse 
tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt c

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja 
otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb ainsaks 
õiguspäraseks ülemaailmse tegevuse
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 ja 
G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse 
tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

c) tõhustada ülemaailmset juhtimist ja 
otsida nn G-rühmituste ja ÜRO süsteemi 
suhetele püsivaid lahendusi, mille alusel 
need rühmitused võiksid tõhusalt pidada 
temaatilisi arutelusid ja lahendada 
majandusküsimusi, tingimusel, et ÜRO 
säilitab keskse rolli ning jääb ainsaks 
õiguspäraseks ülemaailmse juhtimise
organisatsiooniks; samal ajal peaksid G8 ja 
G20 olema tähtsad ülemaailmsed globaalse 
tegevuse foorumid, kus EL peab 
kooskõlastatud seisukohtadega aktiivselt 
osalema; toetada ÜRO Peaassamblee 
presidendi algatust korraldada enne ja 
pärast G20 tippkohtumisi Peaassamblee 
arutelusid G20 eesistujaga;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt d

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d) täielikult toetada üksuse UN Women 
tegevust soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisel ning naiste kaitsmisel ja 
nende mõjuvõimu suurendamisel, 
sealhulgas konfliktiolukordades ja 
kriisijärgsetes olukordades, tegutsedes 
tihedas kooskõlas muude ÜRO süsteemi 
osadega;

d) täielikult toetada üksuse UN Women 
tegevust ning soodustada sellele 
asjakohase eelarve eraldamist, et üksus 
oleks suuteline täitma oma rolli soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisel ning naiste 
kaitsmisel ja nende mõjuvõimu 
suurendamisel, sealhulgas 
konfliktiolukordades ja kriisijärgsetes 
olukordades, tegutsedes tihedas kooskõlas 
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muude ÜRO süsteemi osadega, ning 
säilitada selle organisatsiooniga tihedad 
kontaktid;

Or. en

Muudatusettepanek 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt d

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d) täielikult toetada üksuse UN Women 
tegevust soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisel ning naiste kaitsmisel ja 
nende mõjuvõimu suurendamisel, 
sealhulgas konfliktiolukordades ja 
kriisijärgsetes olukordades, tegutsedes 
tihedas kooskõlas muude ÜRO süsteemi 
osadega;

d) täielikult toetada konkreetsete
eelarveliste kulukohustuste kaudu üksuse 
UN Women tegevust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisel ning naiste 
kaitsmisel ja nende mõjuvõimu 
suurendamisel, sealhulgas 
konfliktiolukordades ja kriisijärgsetes 
olukordades, tegutsedes tihedas kooskõlas 
muude ÜRO süsteemi osadega; avaldab 
heameelt 1,5 miljoni euro eraldamise üle 
naiste rahu ja julgeolekut käsitlevatele 
programmidele stabiilsusinstrumendi 
raames ning tuletab meelde, et soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist tuleb 
kohaldada kõigile stabiilsusinstrumendi 
kriisiolukorraks valmisoleku meetmetele;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt d

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d) täielikult toetada üksuse UN Women 
tegevust soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisel ning naiste kaitsmisel ja 

d) aidata kaasa uue ühtse soolise 
struktuuri kasutuselevõtmise 
rakendamisele, mis asendaks neli 
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nende mõjuvõimu suurendamisel, 
sealhulgas konfliktiolukordades ja 
kriisijärgsetes olukordades, tegutsedes 
tihedas kooskõlas muude ÜRO süsteemi 
osadega;

olemasolevat sugupooli käsitlevat ÜRO 
üksust praegu käimasoleva süsteemi 
terviklikkuse läbi töötamise raamistiku 
piires; täielikult toetada üksuse UN 
Women tegevust soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisel ning naiste kaitsmisel ja 
nende mõjuvõimu suurendamisel, 
sealhulgas konfliktiolukordades ja 
kriisijärgsetes olukordades, tegutsedes 
tihedas kooskõlas muude ÜRO süsteemi 
osadega;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt d a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d a) aidata kaasa ÜRO tõhususe ja 
läbipaistvuse arendamisele ning ÜRO 
rahaliste vahendite haldamise 
tõhustamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt d a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

d a) võtta konkreetsed meetmed, et 
tugevdada ÜRO Peaassamblee rolli 
rahvusvahelise kogukonna peamise 
nõuandva, seadusandliku, poliitikat 
kujundava ja esindusorganina, eelkõige 
assamblee rolli suurendamise kaudu 
võrreldes Julgeolekunõukoguga ÜRO 
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harta raamistikus;

Or. en

Muudatusettepanek 46
Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt e

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi 
nõupidamisteksti selleks, et terviklikult 
keskenduda kokkupuutepunktidele ja 
saavutada tuntavaid edusamme 
Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel 
seoses teiste ÜRO organitega, uute 
liikmete lisamisega nõukogu esindatuse ja 
õiguspärasuse parandamiseks ning 
nõukogu töömeetodite läbivaatamisega; 
rõhutada, et koht laiendatud 
Julgeolekunõukogus jääb Euroopa Liidu 
eesmärgiks;

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi 
nõupidamisteksti selleks, et terviklikult 
keskenduda kokkupuutepunktidele ja 
saavutada tuntavaid edusamme 
Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel 
seoses teiste ÜRO organitega, uute 
liikmete lisamisega nõukogu esindatuse ja 
õiguspärasuse parandamiseks ning 
nõukogu töömeetodite läbivaatamisega; 
rõhutada ÜRO Julgeolekunõukogu 
põhjaliku reformimise vajadust, et
tugevdada selle õiguspärasust, 
piirkondlikku esindatust ja tõhusust; 
rõhutab, et sellise reformimise võivad 
pöördumatult käivitada ELi liikmesriigid, 
juhul kui nad vastavalt Lissaboni lepingu 
eesmärkidele ELi välispoliitika ja ELi 
rolli tõhustamise kohta ülemaailmse rahu 
julgeolekus ja reguleerimises nõuavad 
ELile alalist kohta laiendatud ja 
reformitud Julgeolekunõukogus; kutsub 
asepresidenti ja kõrget esindajat haarama
kiiresti initsiatiivi, et liikmesriigid 
arendaksid sel eesmärgil välja ühise 
seisukoha; nõuab tungivalt, et kuni sellise 
ühise seisukoha vastuvõtmiseni lepiksid 
liikmesriigid kokku ja sätestaksid 
viivitamatult ÜRO Julgeolekunõukogus 
rotatsioonisüsteemi, et tagada ELi alaline 
koht ÜRO Julgeolekunõukogus;

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt e

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi 
nõupidamisteksti selleks, et terviklikult 
keskenduda kokkupuutepunktidele ja 
saavutada tuntavaid edusamme 
Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel 
seoses teiste ÜRO organitega, uute alaliste 
liikmete ja mittekoosseisuliste liikmete 
(võimaluse korral ajutise) lisamisega 
nõukogu esindatuse ja õiguspärasuse 
parandamiseks ning nõukogu töömeetodite 
läbivaatamisega; rõhutada, et koht 
laiendatud Julgeolekunõukogus jääb 
Euroopa Liidu eesmärgiks;

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi 
nõupidamisteksti selleks, et terviklikult 
keskenduda kokkupuutepunktidele ja 
saavutada tuntavaid edusamme 
Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel 
seoses teiste ÜRO organitega, uute 
liikmete lisamisega nõukogu esindatuse ja 
õiguspärasuse parandamiseks ning 
nõukogu töömeetodite läbivaatamisega; 
rõhutada, et koht laiendatud 
Julgeolekunõukogus jääb Euroopa Liidu 
eesmärgiks;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Heidi Hautala

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt e

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi 
nõupidamisteksti selleks, et terviklikult 
keskenduda kokkupuutepunktidele ja 
saavutada tuntavaid edusamme 
Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel 
seoses teiste ÜRO organitega, uute alaliste 
liikmete ja mittekoosseisuliste liikmete 
(võimaluse korral ajutise) lisamisega 
nõukogu esindatuse ja õiguspärasuse 
parandamiseks ning nõukogu töömeetodite 

e) kasutada kõigi aegade esimest ÜRO 
Julgeolekunõukogu reformi 
nõupidamisteksti selleks, et terviklikult 
keskenduda kokkupuutepunktidele ja 
saavutada tuntavaid edusamme 
Julgeolekunõukogu pädevuse selgitamisel 
seoses teiste ÜRO organitega, edusamme 
viie alalise liikme vetoõiguse tühistamise 
suunas, uute liikmete lisamisega nõukogu 
esindatuse ja õiguspärasuse parandamiseks 
ning nõukogu töömeetodite 
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läbivaatamisega; rõhutada, et koht 
laiendatud Julgeolekunõukogus jääb 
Euroopa Liidu eesmärgiks;

läbivaatamisega; rõhutada, et koht 
laiendatud Julgeolekunõukogus jääb 
Euroopa Liidu eesmärgiks;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt e a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

e a) tugevdada Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu rolli ning nõuda kõigilt 
ÜRO liikmesriikidelt selle tunnustamist; 
kaaluda algatuse käivitamist 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu volituste 
laiendamiseks, et hõlmata keskkonna 
vastu sooritatud kuriteod;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – kolmas lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Rahu ja julgeolek Rahu, julgeolek ja õiglus

Or. en

Muudatusettepanek 51
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – neljas lõik
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kriisiohjamine, rahuvalve ja rahu 
kindlustamine

Kriisiohjamine, vahendamine, rahuvalve ja 
rahu kindlustamine

Or. en

Muudatusettepanek 52
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – neljas lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kriisiohjamine, rahuvalve ja rahu
kindlustamine

Kriisiennetus ja -ohjamine, rahuvalve ja 
rahu kindlustamine

Or. en

Muudatusettepanek 53
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt -f a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-f a) tugevdada kriisiennetuse struktuure 
ja nende tõhusust ÜRO 
Arenguprogrammi raames, eesmärgiga 
muuta see organisatsioon ülemaailmaks 
juhiks kriisiennetuse ja kriisist taastumise
valdkonnas; tugevdada ELi 
konfliktiennetuse struktuure ning 
arendada selles valdkonnas koostööd 
ÜRO, Euroopa Julgeoleku- ja 
Koostööorganisatsiooniga, Aafrika Liidu 
ning muude rahvusvaheliste ja 
piirkondlike organisatsiooniga ja ka 
kodanikuühiskonna, majandustegevuses 
osalejate, eraettevõtete, üksikisikute ja 
ekspertorganisatsioonidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 54
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 
ning operatiivsem hoiak selle suhtes; 
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel, ergutada selle 
kohustuse rakendamist, muu hulgas 
suurendades piirkondlike ühenduste, 
näiteks Aafrika Liidu rolli, tugevdades 
ÜRO eelhoiatusmehhanisme ning 
määratledes paremini ÜRO asjaomaste 
organite ülesanded; avaldab heameelt
ÜRO Julgeolekunõukogu 2011. aasta 
veebruari resolutsiooni S/2011/95 üle, kus 
Liibüa valitsust kutsutakse täitma oma 
elanikkonna kaitsmise kohustust – see on 
esimene kord, kus kaitsmise kohustust 
mainitakse Julgeolekunõukogu ametlikus 
avalduses, mis esitatakse kriisi ajal;

f) edendada arutelu kaitsmiskohustuse 
doktriini üle, milles on püütud lahendada 
paljude ÜRO liikmesriikide tõstatatud 
probleeme seoses valikuliste geopoliitiliste 
ja temaatiliste lähenemisviisidega sellele 
põhimõttele; märgib, et ÜRO 
liikmesriikide vahel puudub selle idee 
osas konsensus ning avaldab kriitikat 
tõsiasja suhtes, et ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsioonis S/2011/95 mainitakse 
esimest korda, et kaitsmise kohustust 
mainitakse Julgeolekunõukogu ametlikus 
avalduses, mis esitatakse kriisi ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 
ning operatiivsem hoiak selle suhtes; 
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel, ergutada selle 
kohustuse rakendamist, muu hulgas 

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 
ning operatiivsem hoiak selle suhtes; 
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel ja rahumeelsel 
lahendamisel, ergutada selle kohustuse 
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suurendades piirkondlike ühenduste, 
näiteks Aafrika Liidu rolli, tugevdades 
ÜRO eelhoiatusmehhanisme ning 
määratledes paremini ÜRO asjaomaste 
organite ülesanded; avaldab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsiooni S/2011/95 üle, kus Liibüa
valitsust kutsutakse täitma oma 
elanikkonna kaitsmise kohustust – see on 
esimene kord, kus kaitsmise kohustust 
mainitakse Julgeolekunõukogu ametlikus 
avalduses, mis esitatakse kriisi ajal;

rakendamist, muu hulgas suurendades 
piirkondlike ühenduste rolli, tugevdades 
ÜRO eelhoiatusmehhanisme ja ÜRO 
vahendamisega tegelevaid üksuseid nagu 
rahuvalveoperatsioonide talituse 
vahendamise tugiüksus ning määratledes 
paremini ÜRO asjaomaste organite 
ülesanded; avaldab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsiooni 1970(2011) üle, kus 
Julgeolekunõukogu alalised liikmed 
leppisid esimest korda üldse kokku selles, 
et Rahvusvaheliselt Kriminaalkohtult 
nõutakse uurimise alustamist tegutseva 
valitsuse suhtes oletatavate 
inimsusvastaste kuritegude põhjal ja 
Julgeolekunõukogu kaitsmise kohustuse 
nimel kriisi ajal; avaldab samamoodi 
heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1973(2011) üle, kus 
Julgeolekunõukogu kinnitas vastavalt 
kaitsmise kohustuse mõistele elanikkonna 
kaitse ja lennukeelutsooni Liibüa kohal; 
kahetseb siiski, et selle kaugeltki mitte 
täiusliku protsessi jooksul on hävitatud 
liiga palju elusid; usub kindlalt, et 
kaitsmise kohustuse rakendamise 
mehhanisme tuleb veelgi täiustada; 
rõhutab, et sõjalise jõu kasutamine peab 
olema kahtlemata kõige viimane abinõu 
ning et kohaldatavaid ametlikke menetlusi 
ja vahendamisalaseid pingutusi tuleb 
edaspidi tugevdada;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 
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ning operatiivsem hoiak selle suhtes; 
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel, ergutada selle 
kohustuse rakendamist, muu hulgas 
suurendades piirkondlike ühenduste, 
näiteks Aafrika Liidu rolli, tugevdades 
ÜRO eelhoiatusmehhanisme ning 
määratledes paremini ÜRO asjaomaste 
organite ülesanded; avaldab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsiooni S/2011/95 üle, kus Liibüa 
valitsust kutsutakse täitma oma 
elanikkonna kaitsmise kohustust – see on 
esimene kord, kus kaitsmise kohustust 
mainitakse Julgeolekunõukogu ametlikus 
avalduses, mis esitatakse kriisi ajal;

ning operatiivsem hoiak selle suhtes; 
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel, ergutada selle 
kohustuse rakendamist, muu hulgas 
suurendades piirkondlike ühenduste, 
näiteks Aafrika Liidu rolli, tugevdades 
ÜRO eelhoiatusmehhanisme ning 
määratledes paremini ÜRO asjaomaste 
organite ülesanded; avaldab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsiooni 1970(2011) üle, kus Liibüa 
valitsust kutsutakse täitma oma 
elanikkonna kaitsmise kohustust, ja ÜRO 
Julgeolekunõukogu 17. märtsi 2011. 
aasta resolutsiooni 1973(2011) üle, kus
rõhutatakse rahvusvahelise kogukonna 
kohustust tagada tsiviilelanike ja 
tsiviilelanikega asustatud piirkondade 
kaitse, mis on kaitsmiskohustuse doktriini 
esimene praktiline rakendamine ÜRO 
selgel volitusel ja kriisi suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 
ning operatiivsem hoiak selle suhtes;
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel, ergutada selle 
kohustuse rakendamist, muu hulgas 
suurendades piirkondlike ühenduste, 
näiteks Aafrika Liidu rolli, tugevdades 
ÜRO eelhoiatusmehhanisme ning 
määratledes paremini ÜRO asjaomaste 
organite ülesanded; avaldab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta veebruari 
resolutsiooni S/2011/95 üle, kus Liibüa 
valitsust kutsutakse täitma oma 

f) töötada selle nimel, et saavutada 
konsensus kaitsmiskohustuse doktriini üle 
ning operatiivsem hoiak selle suhtes; 
rõhutades kaitsmiskohustuse tähtsust 
konfliktide ennetamisel, ergutada selle 
kohustuse rakendamist, muu hulgas 
suurendades piirkondlike ühenduste, 
näiteks Aafrika Liidu ja Araabia Liiga 
rolli, tugevdades ÜRO 
eelhoiatusmehhanisme ning määratledes 
paremini ÜRO asjaomaste organite 
ülesanded; avaldab heameelt ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta 26. 
veebruaril vastu võetud resolutsiooni 
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elanikkonna kaitsmise kohustust – see on 
esimene kord, kus kaitsmise kohustust 
mainitakse Julgeolekunõukogu ametlikus 
avalduses, mis esitatakse kriisi ajal;

1970(2011) üle ja ÜRO 
Julgeolekunõukogu 2011. aasta 17. 
märtsil vastu võetud resolutsiooni 
1973(2011) üle, kus Liibüa valitsust 
kutsutakse täitma oma elanikkonna 
kaitsmise kohustust – need on esimesed 
korrad, kus kaitsmise kohustust mainitakse 
Julgeolekunõukogu ametlikes avaldustes, 
mis esitatakse kriisi ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f a) parandada meetmete koordineerimist 
ÜRO Julgeolekunõukogus, tegutseda 
kooskõlastatult kõigile ELi 
liikmesriikidele huvipakkuvates 
küsimustes, nagu on sätestatud ELi 
lepingu artiklis 34; taotleda ühist 
seisukohta rahvusvahelise rahu ja 
julgeoleku seisukohalt olulistes 
küsimustes, eriti valdkondades, kus 
laiaulatuslik rahvusvaheline konsensus 
juba olemas on;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f a) jätkata tasakaalustatud 
konfliktiennetust ning konfliktijärgset 
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taastumist ja taasülesehitamist, tugevdada 
rahvusvahelist julgeolekut vastavalt ÜRO 
harta põhimõtetele ning tugevdada ja 
toetada demokraatiat, õigusriiki, 
inimõigusi ja rahvusvahelise õiguse 
põhimõtteid;

Or. en

Muudatusettepanek 60
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt f a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

f a) toetada kõiki vajalikke jõupingutusi, 
et edendada vahendamise kaudu 
kokkulepete sõlmimist 
konfliktiolukordades, dialoogi ja kohaliku 
suutlikkuse tugevdamist; tunnustab 
vahendamise tugiüksuse tehtud tööd ning 
kutsub üles seda täiendavalt personaliga 
varustama; toetab täielikult ELi 
partnerlust vahendamise tugiüksusega ja 
usub, et selles suhtes peab olulist rolli 
mängima Euroopa välisteenistus;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist 
rahu kindlustamise kaudu, tagades rahu 
kindlustamise pikemaajaliste 
arengupingutuste abil ning hoolitsedes 
selle eest, et rahutagamine oleks 

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist 
konfliktiennetuse, vahendamise, dialoogi 
ja konfliktijärgse rahu kindlustamise 
kaudu, stabiliseerides rahu läbi sujuva 
ülemineku lühiajalise ning keskpika 
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kavakohane ja seda rakendataks ühe 
tervikliku ÜRO strateegia raames, kus nii 
kavandamis- kui rakendamisfaasis 
võetakse varakult arvesse rahu 
kindlustamise vajadusi ning tulevast 
üleminekut pikemaajalisele strateegiale, 
millest EL oma meetmetes lähtub; 
arvestades, et kuna konfliktist laastatud 
riigi tasakaalustamiseks on vaja 
keerukamat tegevust ja ühtset lähenemist, 
mitte üksnes väeüksusi, tuleks vajalikke 
võimeid kooskõlastada eelnimetatud 
strateegia alusel, et vajalikul moel tegeleda 
konflikti sügavamate põhjustega, pidades 
meeles, et pooltes riikides, kus 
rahuvalveoperatsioone on korraldatud, 
puhkeb kümne aasta jooksul pärast 
rahuvalvevägede lahkumist uus konflikt;

perspektiiviga rahu kindlustamiselt
pikemaajalistele arengupingutustele ning 
hoolitsedes selle eest, et rahu 
kindlustamise ja arengupoliitikad oleksid 
mõlemad kavakohased ja neid rakendataks 
ühe tervikliku ÜRO strateegia raames, kus 
nii kavandamis- kui rakendamisfaasis 
võetakse varakult arvesse rahu 
kindlustamise vajadusi ning tulevast 
üleminekut pikemaajalisele strateegiale, 
millest EL oma meetmetes lähtub; 
arvestades, et kuna konfliktist laastatud 
riigi tasakaalustamiseks on vaja 
keerukamat tegevust, sealhulgas keskpikas 
ja pikemaajalises perspektiivis 
kaubandus, ja ühtset lähenemist, mitte 
üksnes väeüksusi, tuleks vajalikke võimeid 
kooskõlastada eelnimetatud strateegia 
alusel, et vajalikul moel tegeleda konflikti 
sügavamate põhjustega, pidades meeles, et 
pooltes riikides, kus sõjalisi 
rahuvalveoperatsioone on korraldatud, 
puhkeb kümne aasta jooksul pärast 
rahuvalvevägede lahkumist uus konflikt;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist 
rahu kindlustamise kaudu, tagades rahu 
kindlustamise pikemaajaliste 
arengupingutuste abil ning hoolitsedes 
selle eest, et rahutagamine oleks 
kavakohane ja seda rakendataks ühe 
tervikliku ÜRO strateegia raames, kus nii 
kavandamis- kui rakendamisfaasis
võetakse varakult arvesse rahu 
kindlustamise vajadusi ning tulevast 
üleminekut pikemaajalisele strateegiale, 

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist 
kriisipiirkondades, kujundades algusest 
peale välja jätkusuutlikke lahendusi 
edendavad strateegiad pikemaajaliste 
arengupingutuste abil ning hoolitsedes 
selle eest, et rahutagamine oleks 
kavakohane ja seda rakendataks ühe 
tervikliku ÜRO strateegia raames, kus 
võetakse arvesse vajadusi lõpetada 
vaenuavaldused, anda humanitaarabi, 
alustada taasülesehitamist ning luua 
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millest EL oma meetmetes lähtub; 
arvestades, et kuna konfliktist laastatud 
riigi tasakaalustamiseks on vaja 
keerukamat tegevust ja ühtset lähenemist, 
mitte üksnes väeüksusi, tuleks vajalikke 
võimeid kooskõlastada eelnimetatud 
strateegia alusel, et vajalikul moel tegeleda 
konflikti sügavamate põhjustega, pidades 
meeles, et pooltes riikides, kus 
rahuvalveoperatsioone on korraldatud, 
puhkeb kümne aasta jooksul pärast 
rahuvalvevägede lahkumist uus konflikt;

tingimused varaseks üleminekuks
pikemaajalisele strateegiale, millest EL 
oma meetmetes lähtub; arvestades, et kuna 
konfliktist laastatud riigi 
tasakaalustamiseks on vaja keerukamat 
tegevust ja ühtset lähenemist, mitte üksnes 
väeüksusi, tuleks vajalikke võimeid 
kooskõlastada eelnimetatud strateegia 
alusel, et vajalikul moel tegeleda konflikti 
sügavamate põhjustega, pidades meeles, et 
pooltes riikides, kus rahuvalveoperatsioone 
on korraldatud, puhkeb kümne aasta 
jooksul pärast rahuvalvevägede lahkumist 
uus konflikt;

Or. en

Muudatusettepanek 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt g

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist 
rahu kindlustamise kaudu, tagades rahu 
kindlustamise pikemaajaliste 
arengupingutuste abil ning hoolitsedes 
selle eest, et rahutagamine oleks 
kavakohane ja seda rakendataks ühe 
tervikliku ÜRO strateegia raames, kus nii 
kavandamis- kui rakendamisfaasis 
võetakse varakult arvesse rahu 
kindlustamise vajadusi ning tulevast 
üleminekut pikemaajalisele strateegiale, 
millest EL oma meetmetes lähtub; 
arvestades, et kuna konfliktist laastatud 
riigi tasakaalustamiseks on vaja 
keerukamat tegevust ja ühtset lähenemist, 
mitte üksnes väeüksusi, tuleks vajalikke 
võimeid kooskõlastada eelnimetatud 
strateegia alusel, et vajalikul moel tegeleda 
konflikti sügavamate põhjustega, pidades 
meeles, et pooltes riikides, kus 
rahuvalveoperatsioone on korraldatud, 

g) edendada julgeolekut ja tasakaalustamist 
rahu kindlustamise kaudu, tagades rahu 
kindlustamise arengupingutuste abil ning 
hoolitsedes selle eest, et rahutagamine 
oleks kavakohane ja seda rakendataks ühe 
tervikliku ÜRO strateegia raames, kus nii 
kavandamis- kui rakendamisfaasis 
võetakse varakult arvesse rahu 
kindlustamise vajadusi ning tulevast 
üleminekut pikemaajalisele strateegiale, 
millest EL oma meetmetes lähtub; 
arvestades, et kuna konfliktist laastatud 
riigi tasakaalustamiseks on vaja 
keerukamat tegevust ja ühtset lähenemist, 
mitte üksnes väeüksusi, tuleks vajalikke 
võimeid kooskõlastada eelnimetatud 
strateegia alusel, et vajalikul moel tegeleda 
konflikti sügavamate põhjustega, pidades 
meeles, et pooltes riikides, kus 
rahuvalveoperatsioone on korraldatud, 
puhkeb kümne aasta jooksul pärast 
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puhkeb kümne aasta jooksul pärast 
rahuvalvevägede lahkumist uus konflikt;

rahuvalvevägede lahkumist uus konflikt;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt g a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

g a) rõhutada vajadust õppida hiljutistest 
arengutest Jaapanis ning esitada 
ettepanekud, mille eesmärk on tõhustada 
tuumaenergia rahumeelse kasutamise 
rahvusvahelist raamistikku; rõhutada 
vajadust suurendada olemasolevate 
tuumaelektrijaamade 
julgeolekustandardeid ning viia enne uute 
tuumaelektrijaamade ehitamist läbi 
nõuetekohased hindamisuuringud, 
eelkõige seismilistes piirkondades; 
kutsuda sarnase inimeste põhjustatud 
katastroofi või loodusõnnetuse korral üles 
tõhustatud koostööks, et minimeerida 
eraldunud radioaktiivse kiirguse 
tagajärjed inimestele ja keskkonnale;

Or. en

Muudatusettepanek 65
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt h

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

h) koostada selgelt määratletud 
strateegiline ülevaade ELi 
kriisiohjamisvahenditest, mille üle tuleb 
eelkõige ELi liikmesriikide vahel 

h) koostada selgelt määratletud 
strateegiline ülevaade ELi kriisiennetus- ja 
ohjamisvahenditest ning uurida 
konkreetse projekti juhtimise võimalusi 
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kokkuleppele jõuda; vastasutatud Euroopa välisteenistuse 
kaudu, tunnistades kriisiennetuse ja 
kriisiohjamise tähtsust ELi välistegevuses;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt h

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

h) koostada selgelt määratletud 
strateegiline ülevaade ELi 
kriisiohjamisvahenditest, mille üle tuleb 
eelkõige ELi liikmesriikide vahel 
kokkuleppele jõuda;

h) koostada selgelt määratletud 
strateegiline ülevaade ELi tsiviilkriisi 
ohjamise vahenditest, mille üle tuleb 
eelkõige ELi liikmesriikide vahel 
kokkuleppele jõuda;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt h a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

h a) keskenduda rahu kindlustamise 
strateegiate riikliku vastutuse tagamisele, 
esialgsest ülesehitusest kuni praktilise 
rakendamiseni, juhindudes headest 
tavadest ning edulugudest; edendada 
valdkondadevahelist tegevuskava, milles 
riigi ülesehitamist toetab täpselt 
määratletud rahu kindlustamine ja 
tugevate majanduslike aspektide 
arendustöö saavutused;

Or. en



PE462.624v01-00 40/72 AM\862533ET.doc

ET

Muudatusettepanek 68
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt h b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

h b) aidata suurendada naissoost 
tsiviilekspertide tööle rakendamist ning 
toetada riiklikke tegevuskavasid vastavalt 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile
nr 1325 ja ÜRO peasekretäri 
tegevuskavale naiste osalemise tagamise 
kohta rahu kindlustamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt h c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

h c) rõhutada rohkem ülesannet 
tugevdada rahu konfliktijärgsetes 
olukordades, pakkudes strateegilist nõu ja 
rakendades kogemusi ning pakkudes 
taastamisprojektideks ülemaailmset abi; 
mobiliseerida vahendeid ja uusi 
rahastamise allikaid ning varakult 
rahastada konfliktijärgset ülesehitamist; 
vajalikul moel tegeleda konflikti 
sügavamate põhjustega, pidades meeles, 
et pooltes riikides, kus 
rahuvalveoperatsioone on korraldatud, 
puhkeb kümne aasta jooksul pärast 
rahuvalveoperatsiooni lahkumist uus 
konflikt;

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt i

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega – näiteks ÜRO, 
NATO ja Aafrika Liit ning kolmandad 
riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, Türgi, 
Norra ja Kanada; kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada vahendeid 
rahukaitse ning rahu kindlustamise 
valdkonnas, kaasa arvatud koostöö 
kriisiohjamise ja eelkõige merejulgeoleku 
alal ning rahvusvahelise õiguse kohane 
võitlus terrorismi vastu; parandada 
sellega seoses koostööd rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja kahepoolsete 
rahastajatega;

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
rahvusvahelise tsiviilkriisi ohjamise 
partnerluse tugevdamist ja dialoogi 
tõhustamist teiste oluliste kriisiohjajatega, 
kes tegutsevad ÜRO egiidi all; 
kooskõlastada tegevust;

Or. en

Muudatusettepanek 71
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt i

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega – näiteks ÜRO, 
NATO ja Aafrika Liit ning kolmandad 
riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, Türgi, 
Norra ja Kanada; kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada vahendeid 
rahukaitse ning rahu kindlustamise 
valdkonnas, kaasa arvatud koostöö 
kriisiohjamise ja eelkõige merejulgeoleku 

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega ja kolmandate 
riikidega; kooskõlastada tegevust, jagada 
teavet ja ühendada vahendeid rahukaitse 
ning rahu kindlustamise valdkonnas, kaasa 
arvatud koostöö kriisiohjamise alal; 
parandada sellega seoses koostööd 
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja 
kahepoolsete rahastajatega;
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alal ning rahvusvahelise õiguse kohane 
võitlus terrorismi vastu; parandada sellega 
seoses koostööd rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja kahepoolsete 
rahastajatega;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt i

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega – näiteks ÜRO, 
NATO ja Aafrika Liit ning kolmandad 
riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, Türgi, 
Norra ja Kanada; kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada vahendeid 
rahukaitse ning rahu kindlustamise 
valdkonnas, kaasa arvatud koostöö 
kriisiohjamise ja eelkõige merejulgeoleku 
alal ning rahvusvahelise õiguse kohane 
võitlus terrorismi vastu; parandada sellega 
seoses koostööd rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja kahepoolsete 
rahastajatega;

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega, eelkõige aga 
ÜROga; kooskõlastada tegevust, jagada 
teavet ja ühendada vahendeid rahukaitse 
ning rahu kindlustamise valdkonnas, kaasa 
arvatud koostöö kriisiohjamise ja eelkõige 
merejulgeoleku alal ning rahvusvahelise 
õiguse kohane võitlus terrorismi vastu; 
parandada sellega seoses koostööd 
rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja 
kahepoolsete rahastajatega;

Or. de

Muudatusettepanek 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt i

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks i) pidada ELi strateegiliseks prioriteediks 
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rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega – näiteks ÜRO, 
NATO ja Aafrika Liit ning kolmandad 
riigid, nagu Ameerika Ühendriigid, Türgi, 
Norra ja Kanada; kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada vahendeid 
rahukaitse ning rahu kindlustamise 
valdkonnas, kaasa arvatud koostöö 
kriisiohjamise ja eelkõige merejulgeoleku 
alal ning rahvusvahelise õiguse kohane 
võitlus terrorismi vastu; parandada sellega 
seoses koostööd rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja kahepoolsete 
rahastajatega;

rahvusvahelise kriisiohjamispartnerluse 
tugevdamist ja dialoogi tõhustamist teiste 
oluliste kriisiohjajatega – näiteks ÜRO, 
OSCE, NATO ja Aafrika Liit ning 
soodustada aktiivset ELi ja kolmandate 
riikide osalust; kooskõlastada tegevust, 
jagada teavet ja ühendada vahendeid 
rahukaitse ning rahu kindlustamise 
valdkonnas, kaasa arvatud koostöö 
kriisiohjamise ja eelkõige merejulgeoleku 
alal ning rahvusvahelise õiguse kohane 
võitlus terrorismi vastu; parandada sellega 
seoses koostööd rahvusvaheliste 
finantseerimisasutuste ja kahepoolsete 
rahastajatega;

Or. en

Muudatusettepanek 74
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt i a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

i a) tuletab meelde, et ÜRO 
Julgeolekunõukogul lasub peamine 
vastutus rahvusvahelise rahu ja 
julgeoleku säilitamise eest, rõhutab 
seepärast ELi ja ÜRO vahelise tiheda 
koostöö vajalikkust tsiviil- ja sõjalise 
iseloomuga kriiside ohjamisel ning eriti 
humanitaarabioperatsioonidel; tugevdada 
pingutusi selle nimel, et ELi liikmesriigid 
panustaksid piisavalt ÜRO missioonidesse 
ning teeksid seda kooskõlastatud viisil; 
jätkuvalt uurida võimalusi kuidas EL 
tervikuna saaks paremini panustada ÜRO 
juhitavatesse pingutustesse, näiteks 
käivitades kiirreageerimisjõudude 
ülemineku- või senistest piiridest 
väljuvaid operatsioone või moodustades 
suuremate ÜRO missioonide raames ELi 
üksusi;
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Or. en

Muudatusettepanek 75
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt j

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

j) luua laiem strateegiline 
kriisiohjamispartnerluse raamistik ELi, 
Aafrika Liidu ja ÜRO vahel, et eelkõige 
tugevdada kolmiksuhet Aafrika Liidu 
rahu ja julgeoleku nõukogu, ÜRO 
Julgeolekunõukogu ning ELi poliitika- ja 
julgeolekukomitee vahel, tagamaks 
ühtsust ja jõupingutuste vastastikust 
toetamist Aafrika Liidu kaitseks; 
tugevdada ÜRO mandaadiga ette võetud 
Aafrika Liidu rahukaitseoperatsioonide
prognoositavust, jätkusuutlikkust ja 
paindlikkust; otsida lahendusi, mis 
aitaksid tihendada ELi ja Aafrika Liidu 
koostööd kummagi tegevusvaldkonnas, 
parandades sellega eelhoiatus- ja 
konfliktiennetusvõimet ning võimaldades 
parimate tavade ja kogemuste vahetamist 
kriisiohjamise valdkonnas;

j) luua laiem strateegiline 
kriisiohjamispartnerluse raamistik ELi, 
piirkondlike organisatsioonide, nagu
Aafrika Liidu ja ÜRO vahel, teisi 
rahvusvahelisi ohjajaid välja jätmata; 
tugevdada ÜRO mandaadiga ette võetud 
rahuvalveoperatsioonide prognoositavust, 
jätkusuutlikkust ja paindlikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt j

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

j) luua laiem strateegiline 
kriisiohjamispartnerluse raamistik ELi, 
Aafrika Liidu ja ÜRO vahel, et eelkõige 
tugevdada kolmiksuhet Aafrika Liidu rahu 
ja julgeoleku nõukogu, ÜRO 

j) luua laiem strateegiline 
kriisiohjamispartnerluse raamistik ELi ja 
piirkondlike ja allpiirkondlike 
organisatsioonide vahel, nagu Aafrika 
Liidu, Araabia Liiga või Lääne-Aafrika 
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Julgeolekunõukogu ning ELi poliitika- ja 
julgeolekukomitee vahel, tagamaks ühtsust 
ja jõupingutuste vastastikust toetamist 
Aafrika Liidu kaitseks; tugevdada ÜRO 
mandaadiga ette võetud Aafrika Liidu 
rahukaitseoperatsioonide prognoositavust, 
jätkusuutlikkust ja paindlikkust; otsida 
lahendusi, mis aitaksid tihendada ELi ja 
Aafrika Liidu koostööd kummagi 
tegevusvaldkonnas, parandades sellega 
eelhoiatus- ja konfliktiennetusvõimet ning 
võimaldades parimate tavade ja kogemuste 
vahetamist kriisiohjamise valdkonnas;

riikide majandusühenduse (ECOWAS), et 
eelkõige tugevdada kolmiksuhet Aafrika 
Liidu rahu ja julgeoleku nõukogu, ÜRO 
Julgeolekunõukogu ning ELi poliitika- ja 
julgeolekukomitee vahel, tagamaks ühtsust 
ja jõupingutuste vastastikust toetamist 
Aafrika Liidu kaitseks; tugevdada ÜRO 
mandaadiga ette võetud Aafrika Liidu 
rahukaitseoperatsioonide prognoositavust, 
jätkusuutlikkust ja paindlikkust; otsida 
lahendusi, mis aitaksid tihendada ELi ja 
Aafrika Liidu koostööd kummagi 
tegevusvaldkonnas, parandades sellega 
eelhoiatus- ja konfliktiennetusvõimet ning 
võimaldades parimate tavade ja kogemuste 
vahetamist kriisiohjamise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt j a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

j a) aidata kaasa Aafrika rahu- ja 
julgeolekustruktuuri rakendamisel 
saavutatud edu konsolideerimisel, et 
tegeleda rahu ja julgeoleku väljakutsete 
lahendamisega Aafrika mandril; 
rõhutada Aafrika 
rahutagamisoperatsioonide prognoositava 
ja jätkusuutliku rahastamise tähtsust, 
vajadust suurendada kohalikku 
vastupanuvõimsust, ning otsustuskindlust 
kaitsta tsiviilelanikkonda relvastatud 
konfliktide korral;

Or. en

Muudatusettepanek 78
Alexander Graf Lambsdorff
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt j b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

j b) arvestades Aafrika mandri konfliktide 
regionaalseid mõõtmeid, jätkata 
pingutusi, et tugevdada suhteid 
allpiirkondlike organisatsioonidega, 
kaasa arvatud Lääne-Aafrika riikide 
majandusühendus (ECOWAS), Lõuna-
Aafrika Arenguühendus (SADC) ja 
Valitsustevaheline Arenguamet (IGAD), 
ning kaasata neid ja piirkonna riike 
kriisiohjamisse;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt k

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

k) toetada püüdlusi tagada ÜRO rahu 
kindlustamise struktuuri vastavus selle 
loomisel valitsenud ootustele, jätkates 
rahukindlustamiskomisjoni uuendamise 
soovituste elluviimist, muuhulgas sihiga 
suurendada komisjoni tõhusust; toetada 
usaldusväärse üldise rahu kindlustamise 
struktuuri kujunemist arengumaade ja 
tööstusriikide partnerluse alusel, pöörates 
eriti tähelepanu kohapealse tegevuse 
parandamisele, tihendades suhteid 
finantsasutustega – et luua töökohti ja 
lahendada majandusküsimusi – ning 
rahukaitse ja rahu kindlustamise 
järjepidevuse suurendamisele; edendada 
struktuursemaid suhteid 
rahukindlustamiskomisjoni ja ÜRO 
Peaassamblee, Julgeolekunõukogu ning 
Majandus- ja Sotsiaalnõukogu vahel, et 
suurendada rahukaitse ja rahu 

k) toetada püüdlusi tagada ÜRO rahu 
kindlustamise struktuuri vastavus selle 
loomisel valitsenud ootustele, jätkates 
rahukindlustamiskomisjoni uuendamise 
soovituste elluviimist, muuhulgas sihiga 
suurendada komisjoni tõhusust; toetada 
usaldusväärse üldise rahu kindlustamise 
struktuuri kujunemist arengumaade ja 
tööstusriikide partnerluse alusel, pöörates 
eriti tähelepanu kohapealse tegevuse 
parandamisele, tihendades suhteid 
finantsasutustega – et luua töökohti ja 
lahendada majandusküsimusi – ning 
rahukaitse ja rahu kindlustamise 
järjepidevuse suurendamisele; edendada 
struktuursemaid suhteid 
rahukindlustamiskomisjoni, Euroopa 
välisteenistuse ülemaailmseid ja
mitmepoolseid probleeme haldav 
direktoraat, eriti selle direktoraat konflikti 
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kindlustamise ning arengutegevuse 
koostoimet sündmuskohtadel, otsida 
võimalusi rahukindlustamiskomisjoni 
nõuandva rolli tugevdamiseks ÜRO 
Julgeolekunõukogus, mille ees ta on 
aruandekohuslane, 
rahukindlustamiskomisjoni koostöö 
tugevdamiseks rahukindlustamise 
tugiasutusega (Peacebuilding Support 
Office) ja sidemete tugevdamiseks 
piirkondlike organisatsioonide ning 
rahvusvaheliste finantsasutustega;

vältimise ning turvalisuse poliitika alal ja
ÜRO Peaassamblee, Julgeolekunõukogu 
ning Majandus- ja Sotsiaalnõukogu vahel, 
et suurendada rahukaitse ja rahu 
kindlustamise ning arengutegevuse 
koostoimet sündmuskohtadel, otsida 
võimalusi rahukindlustamiskomisjoni 
nõuandva rolli tugevdamiseks ÜRO 
Julgeolekunõukogus, mille ees ta on 
aruandekohuslane, 
rahukindlustamiskomisjoni koostöö 
tugevdamiseks rahukindlustamise 
tugiasutusega (Peacebuilding Support 
Office) ja sidemete tugevdamiseks 
piirkondlike organisatsioonide ning 
rahvusvaheliste finantsasutustega;

Or. en

Muudatusettepanek 80
María Muñiz De Urquiza

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt k

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

k) toetada püüdlusi tagada ÜRO rahu 
kindlustamise struktuuri vastavus selle 
loomisel valitsenud ootustele, jätkates 
rahukindlustamiskomisjoni uuendamise 
soovituste elluviimist, muuhulgas sihiga 
suurendada komisjoni tõhusust; toetada 
usaldusväärse üldise rahu kindlustamise 
struktuuri kujunemist arengumaade ja 
tööstusriikide partnerluse alusel, pöörates 
eriti tähelepanu kohapealse tegevuse 
parandamisele, tihendades suhteid 
finantsasutustega – et luua töökohti ja 
lahendada majandusküsimusi – ning 
rahukaitse ja rahu kindlustamise 
järjepidevuse suurendamisele; edendada 
struktuursemaid suhteid 
rahukindlustamiskomisjoni ja ÜRO 
Peaassamblee, Julgeolekunõukogu ning 
Majandus- ja Sotsiaalnõukogu vahel, et 

k) toetada püüdlusi tagada ÜRO rahu 
kindlustamise struktuuri vastavus selle 
loomisel valitsenud ootustele, jätkates 
rahukindlustamiskomisjoni uuendamise 
soovituste elluviimist, muuhulgas sihiga 
suurendada komisjoni tõhusust; toetada 
usaldusväärse üldise rahu kindlustamise 
struktuuri kujunemist arengumaade ja 
tööstusriikide partnerluse alusel, pöörates 
eriti tähelepanu kohapealse tegevuse 
parandamisele, tihendades suhteid 
finantsasutustega – et luua töökohti ja 
lahendada majandusküsimusi – ning 
rahukaitse ja rahu kindlustamise 
järjepidevuse suurendamisele; edendada 
struktuursemaid suhteid 
rahukindlustamiskomisjoni ja ÜRO 
Peaassamblee, Julgeolekunõukogu ning 
Majandus- ja Sotsiaalnõukogu vahel, et 
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suurendada rahukaitse ja rahu 
kindlustamise ning arengutegevuse 
koostoimet sündmuskohtadel, otsida 
võimalusi rahukindlustamiskomisjoni 
nõuandva rolli tugevdamiseks ÜRO 
Julgeolekunõukogus, mille ees ta on 
aruandekohuslane, 
rahukindlustamiskomisjoni koostöö 
tugevdamiseks rahukindlustamise 
tugiasutusega (Peacebuilding Support 
Office) ja sidemete tugevdamiseks 
piirkondlike organisatsioonide ning 
rahvusvaheliste finantsasutustega;

suurendada rahukaitse ja rahu 
kindlustamise ning arengutegevuse 
koostoimet sündmuskohtadel, otsida 
võimalusi rahukindlustamiskomisjoni 
nõuandva rolli tugevdamiseks ÜRO 
Julgeolekunõukogus, mille ees ta on 
aruandekohuslane, 
rahukindlustamiskomisjoni koostöö 
tugevdamiseks rahukindlustamise 
tugiasutusega (Peacebuilding Support 
Office) ja sidemete tugevdamiseks 
piirkondlike organisatsioonide ning 
rahvusvaheliste finantsasutustega; rõhutab 
lisaks vajadust parandada olemasolevat 
partnerlust ÜRO 
rahukindlustamiskomisjoni ja ELi 
rahutagamise partnerluse vahel, 
kasutades konflikti lahendamiel alt üles 
lähenemisviisi, mis võtab arvesse 
valitsusväliste osalejate tegevust rahu 
tagamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 81
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt k a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

k a) pingutada selle nimel, et valdkonnaga
tugevama seose abil päästa valla
rahukindlustamiskomisjoni potentsiaal, et 
maksimeerida rahukindlustamiskomisjoni 
ja kohapealsete ÜRO meeskondade 
konkreetseid lähtekohti, kes saaksid kasu
komisjoni strateegilistest juhistest ja 
poliitilisest läbilöögijõust, eriti mis 
puudutab institutsiooni väljaarendamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 82
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – seitsmes lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumadesarmeerimine, tuumarelva leviku 
tõkestamine, tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu läbivaatamine ja 
terrorismivastane võitlus

Tuumadesarmeerimine, tuumarelva leviku 
tõkestamine, tuumaohutus, tuumarelva 
leviku tõkestamise lepingu läbivaatamine

Or. en

Muudatusettepanek 83
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – seitsmes lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Tuumadesarmeerimine, tuumarelva leviku 
tõkestamine, tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu läbivaatamine ja
terrorismivastane võitlus

Tuumadesarmeerimine, tuumarelva leviku 
tõkestamine, Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri reform,
tuumarelva leviku tõkestamise lepingu 
läbivaatamine, terrorismi- ja 
organiseeritud kuritegevuse vastane
võitlus

Or. en

Muudatusettepanek 84
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt -l a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-l a) Jaapani tuumakatastroofi silmas 
pidades põhjalikult reformida 
Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur,
lõpetades selle kaheotstarbelisus –
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kontrollida tuumaenergia tarbimist samal 
ajal seda ise soodustades, ning vähendada 
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 
vastutust tuumaenergia tööstuse 
juhendamisel ja tuumarelva leviku 
tõkestamise lepinguga kooskõlastuse 
kontrollimisel; soovitab lisaks, et 
praegusest hetkest alates sätestataks ja 
kontrollitaks ohutusnõudeid Maailma 
Terviseorganisatsiooni poolt; liikmesriigid 
on kohustatud seaduslikult neid nõudeid 
täitma ning Maailma 
Terviseorganisatsioon nimetab ametisse 
vajaliku personali lisaülesannete 
täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt -l a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Rahvusvaheline kriminaalõigus
-l a) arvestada, et rahvusvahelise 
kriminaalõigussüsteemi edasine 
tugevdamine on ELi prioriteet, 
soodustada aruandekohustust ning teha 
lõpp karistamatusele, veelgi soodustada 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tähtsat 
tööd, kuna see on ainus alaline ja 
sõltumatu kohtuasutus, kes on pädev 
menetlema kõige tõsisemaid 
rahvusvahelise tähtsusega kuritegusid, 
kaasa arvatud genotsiid, inimsusevastased 
kuriteod ning sõjakuriteod; julgustada 
tugeva ja lähedase suhte teket 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja ÜRO 
vahel kooskõlas Rooma statuudi artikliga 
2 ning edendada Rooma statuudi 
ülemaailmset ratifitseerimist;
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Or. en

Muudatusettepanek 86
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt l

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist 
tuumarelvavabas maailmas, vastastikuse 
usalduse suurendamiseks veelgi 
suurendada läbipaistvust, teha kiiremaid 
tegelikke edusamme tuumadesarmeerimise 
poole, võtta tulemuslikke 
tuumadesarmeerimise meetmeid, mis on 
kooskõlas läbipaistvuse, kontrollimise ja 
pöördumatuse põhimõtetega, ergutada 
tuumarelvariike oma kohustuste täitmisest 
korrapäraselt aru andma ning kontrollida 
rakendamist;

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige teha 
kiiremaid tegelikke edusamme 
tuumadesarmeerimise poole, võtta 
tulemuslikke tuumadesarmeerimise 
meetmeid, mis on kooskõlas läbipaistvuse, 
kontrollimise ja pöördumatuse 
põhimõtetega, ergutada tuumarelvariike 
oma kohustuste täitmisest korrapäraselt aru 
andma ning kontrollida rakendamist; 
kutsub üles haarama initsiatiivi 
desarmeerimiskonverentsi taaselustamisel 
ning lisaks seadma sisse huvitatud 
liikmesriikidele kohandatud mitmepoolse 
desarmeerimise konverentsid spetsiifiliste 
tuumarelvastuse kontrolli ja 
desarmeerimismeetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 87
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt l

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist 
tuumarelvavabas maailmas, vastastikuse 

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist 
tuumarelvavabas maailmas rakendades 
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usalduse suurendamiseks veelgi 
suurendada läbipaistvust, teha kiiremaid 
tegelikke edusamme tuumadesarmeerimise 
poole, võtta tulemuslikke 
tuumadesarmeerimise meetmeid, mis on 
kooskõlas läbipaistvuse, kontrollimise ja 
pöördumatuse põhimõtetega, ergutada 
tuumarelvariike oma kohustuste täitmisest 
korrapäraselt aru andma ning kontrollida 
rakendamist;

viivitamata ning täies ulatuses lõpliku 
dokumendi 22 spetsiifilist meedet täieliku 
tuumadesarmeerimise saavutamiseks, 
julgustades mõlemaid ELi tuumarelvi 
omavaid liikmesriike tegema veelgi 
suuremaid samme tuumadesarmeerimise 
suunas ning kandma ette kohustused
ettevalmistuskomiteele aastal 2014, nagu 
kokku lepitud 5. meetmes, soovitades ELi 
liikmesriikidel, Ameerika Ühendriikidel ja 
Venemaal asutada tuumarelvavaba tsoon 
Euroopas, muuhulgas taandades USA 
taktikalised tuumarelvad Venemaa 
lääneosast ning soovitades ÜRO 
peasekretäril ja 1995. aasta Lähis-Ida 
resolutsiooni kaasesitajatel kokku kutsuda
konverents, et arutada Lähis-Itta
tuumarelvadest ja teistest 
massihävitusrelvadest vaba tsooni 
asutamist aastal 2012, nagu kokku 
lepitud, vastastikuse usalduse 
suurendamiseks veelgi suurendada 
läbipaistvust, teha kiiremaid tegelikke 
edusamme tuumadesarmeerimise poole, 
võtta tulemuslikke tuumadesarmeerimise 
meetmeid, mis on kooskõlas läbipaistvuse, 
kontrollimise ja pöördumatuse 
põhimõtetega, ergutada tuumarelvariike 
oma kohustuste täitmisest korrapäraselt aru 
andma ning kontrollida rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt l

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist 

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning, pikaajalise eesmärgina, rahu ja 
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tuumarelvavabas maailmas, vastastikuse 
usalduse suurendamiseks veelgi 
suurendada läbipaistvust, teha kiiremaid 
tegelikke edusamme tuumadesarmeerimise 
poole, võtta tulemuslikke 
tuumadesarmeerimise meetmeid, mis on 
kooskõlas läbipaistvuse, kontrollimise ja 
pöördumatuse põhimõtetega, ergutada 
tuumarelvariike oma kohustuste täitmisest 
korrapäraselt aru andma ning kontrollida 
rakendamist;

julgeoleku saavutamist tuumarelvavabas 
maailmas, vastastikuse usalduse 
suurendamiseks veelgi suurendada 
läbipaistvust, teha kiiremaid tegelikke 
edusamme tuumadesarmeerimise poole, 
võtta tulemuslikke tuumadesarmeerimise 
meetmeid, mis on kooskõlas läbipaistvuse, 
kontrollimise ja pöördumatuse 
põhimõtetega, ergutada tuumarelvariike 
oma kohustuste täitmisest korrapäraselt aru 
andma ning kontrollida rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt l

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist 
tuumarelvavabas maailmas, vastastikuse 
usalduse suurendamiseks veelgi 
suurendada läbipaistvust, teha kiiremaid 
tegelikke edusamme tuumadesarmeerimise 
poole, võtta tulemuslikke 
tuumadesarmeerimise meetmeid, mis on 
kooskõlas läbipaistvuse, kontrollimise ja 
pöördumatuse põhimõtetega, ergutada 
tuumarelvariike oma kohustuste täitmisest 
korrapäraselt aru andma ning kontrollida 
rakendamist;

l) edendada tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu 2010. aasta läbivaatamise 
soovituste rakendamist, eelkõige taotleda 
kogu maailma julgeoleku suurendamist 
ning rahu ja julgeoleku saavutamist 
tuumarelvavabas maailmas kui tingimused 
on täidetud, vastastikuse usalduse 
suurendamiseks veelgi suurendada 
läbipaistvust, teha kiiremaid tegelikke 
edusamme tuumadesarmeerimise poole, 
võtta tulemuslikke tuumadesarmeerimise 
meetmeid, mis on kooskõlas läbipaistvuse, 
kontrollimise ja pöördumatuse 
põhimõtetega, ergutada tuumarelvariike 
oma kohustuste täitmisest korrapäraselt aru 
andma ning kontrollida rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 90
Alexander Graf Lambsdorff
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt l a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

l a) toetada tuumarelva omavate 
liikmesriikide ühemõttelist ettevõtmist 
saavutada nende tuumaarsenali täielik 
elimineerimine, viies 
tuumadesarmeerimiseni kooskõlas 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingu VI 
artiklis sätestatud kohustustega;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt m

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

m) jätkata terrorismivastase võitluse 
koostöökanalite ja mehhanismide loomist 
ELi välispartnerite, eelkõige USAga,
esmasihiga rakendada ÜRO ülemaailmset 
terrorismivastast strateegiat, osaledes
rühmituses G8 ja selle terrorismivastases 
töörühmas ning tugevdades asjakohaseid 
ülemaailmseid kokkuleppeid; teha nende 
partneritega tulemuslikumat ja 
struktureeritumat koostööd nii 
strateegilisel kui praktilisel tasandil; 
näidata algatusvõimet ja eeskuju, 
tugevdades põhiõiguste ja õigusriigi 
austamist ELi terrorismivastase võitluse 
alusena;

m) algatada spetsiaalne tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu läbivaatamise 
konverents, esmasihiga tugevdada 
tuumaohutuse konventsiooni, milles
peaks järeldusi tegema Fukushima 
tuumaelektrijaamas juhtunud 
katastroofilisest õnnetusest;

Or. en

Muudatusettepanek 92
Barbara Lochbihler
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt m

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

m) jätkata terrorismivastase võitluse 
koostöökanalite ja mehhanismide loomist 
ELi välispartnerite, eelkõige USAga,
esmasihiga rakendada ÜRO ülemaailmset 
terrorismivastast strateegiat, osaledes 
rühmituses G8 ja selle terrorismivastases 
töörühmas ning tugevdades asjakohaseid 
ülemaailmseid kokkuleppeid; teha nende 
partneritega tulemuslikumat ja 
struktureeritumat koostööd nii strateegilisel 
kui praktilisel tasandil; näidata 
algatusvõimet ja eeskuju, tugevdades 
põhiõiguste ja õigusriigi austamist ELi 
terrorismivastase võitluse alusena;

m) jätkata terrorismivastase võitluse 
koostöökanalite ja mehhanismide loomist 
ELi välispartnerite esmasihiga rakendada 
ÜRO ülemaailmset terrorismi- ja 
organiseeritud kuritegevuse vastast
strateegiat, osaledes rühmituses G8 ja selle 
terrorismivastases töörühmas ning 
tugevdades ja kohandades asjakohaseid 
ülemaailmseid kokkuleppeid; teha nende 
partneritega tulemuslikumat ja 
struktureeritumat koostööd nii strateegilisel 
kui praktilisel tasandil ning vaadates 
uuesti üle selles kontekstis puuduliku 
ÜRO terroristide nimekirja süsteemi 
vajalikkus; näidata algatusvõimet ja 
eeskuju käsitledes kestvaid inimõiguste 
rikkumisi, kaasa arvatud OECD riikide 
poolt, terrorismis süüdistatavate ja 
terroristide kohtlemisel, näiteks 
eksterritoriaalsete vanglate töö jätkamine 
ja määramatuks ajaks arreteerimine 
süüdistust esitamata, samuti tugevdades 
põhiõiguste ja õigusriigi austamist ELi 
terrorismivastase võitluse alusena;

Or. en

Muudatusettepanek 93
Francisco José Millán Mon

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt m

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

m) jätkata terrorismivastase võitluse 
koostöökanalite ja mehhanismide loomist 
ELi välispartnerite, eelkõige USAga, 
esmasihiga rakendada ÜRO ülemaailmset 
terrorismivastast strateegiat, osaledes 
rühmituses G8 ja selle terrorismivastases 

m) jätkata terrorismivastase võitluse 
koostöökanalite ja mehhanismide loomist 
ELi välispartnerite, eelkõige USAga, 
esmasihiga rakendada ÜRO ülemaailmset 
terrorismivastast strateegiat, osaledes 
rühmituses G8 ja selle terrorismivastases 
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töörühmas ning tugevdades asjakohaseid 
ülemaailmseid kokkuleppeid; teha nende 
partneritega tulemuslikumat ja 
struktureeritumat koostööd nii strateegilisel 
kui praktilisel tasandil; näidata 
algatusvõimet ja eeskuju, tugevdades 
põhiõiguste ja õigusriigi austamist ELi 
terrorismivastase võitluse alusena;

töörühmas, tugevdades asjakohaseid 
ülemaailmseid kokkuleppeid ning tehes 
pingutusi, et sõlmida rahvusvahelise 
terrorismi kohta üldkonventsioon; teha 
nende partneritega tulemuslikumat ja 
struktureeritumat koostööd nii strateegilisel 
kui praktilisel tasandil; näidata 
algatusvõimet ja eeskuju, tugevdades 
põhiõiguste ja õigusriigi austamist ELi 
terrorismivastase võitluse alusena;

Or. en

Muudatusettepanek 94
Andreas Mölzer

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt n

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

n) täita aastatuhande arengueesmärkide 
tippkohtumisel antud lubadused, eelkõige 
koondades vajalikud vahendid eesmärkide 
saavutamiseks 2015. aastaks, täites 
esmajoones ELi ametliku arenguabi 
kohustused; kindlalt toetada 
investeerimistaseme suurendamist
aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks 
ning kiiresti laiendada ja korrata 
töökindlaks osutunud uuenduslikke 
programme ja meetmeid üldise arengu ning 
majandusliku ja sotsiaalse 
ümberkujundamise saavutamiseks;

n) täita aastatuhande arengueesmärkide 
tippkohtumisel antud lubadused, eelkõige 
koondades vajalikud vahendid eesmärkide 
saavutamiseks 2015. aastaks, täites 
esmajoones ELi ametliku arenguabi 
kohustused; kindlalt toetada 
investeerimistaseme säilitamist
aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks 
ning kiiresti töötada välja ja korrata 
töökindlaks osutunud uuenduslikke 
programme ja meetmeid üldise arengu ning 
majandusliku ja sotsiaalse 
ümberkujundamise saavutamiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt n
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

n) täita aastatuhande arengueesmärkide 
tippkohtumisel antud lubadused, eelkõige 
koondades vajalikud vahendid eesmärkide 
saavutamiseks 2015. aastaks, täites 
esmajoones ELi ametliku arenguabi 
kohustused; kindlalt toetada 
investeerimistaseme suurendamist 
aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks 
ning kiiresti laiendada ja korrata 
töökindlaks osutunud uuenduslikke 
programme ja meetmeid üldise arengu ning 
majandusliku ja sotsiaalse 
ümberkujundamise saavutamiseks;

n) nõuda erinevate ÜRO organite 
jõupingutuste ühtlustamise vajadust, et 
paremini edendada arendustöö ja 
sotsiaalsete probleemide jõudlust ja 
tõhusust terves maailmas; täita 
aastatuhande arengueesmärkide 
tippkohtumisel antud lubadused, eelkõige 
koondades vajalikud vahendid eesmärkide 
saavutamiseks 2015. aastaks, täites 
esmajoones ELi ametliku arenguabi 
kohustused; kindlalt toetada 
investeerimistaseme suurendamist 
aastatuhande arengueesmärkide täitmiseks 
ning kiiresti laiendada ja korrata 
töökindlaks osutunud uuenduslikke 
programme ja meetmeid üldise arengu ning 
majandusliku ja sotsiaalse 
ümberkujundamise saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 96
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt p

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

p) tagada Euroopa välisteenistuse hea 
integreeritus ja kooskõlastatus teiste 
rahvusvaheliste organite ja piirkondlike 
organisatsioonidega ning nende tööga 
inimõiguste edendamisel; kindlustada, et 
ÜRO süsteemis ning muudes 
rahvusvahelistes institutsioonides 
väljendatud soovitusi, probleeme ja 
esmaeesmärke võetakse täielikult ja 
süstemaatiliselt arvesse kõigis ELi 
poliitikavaldkondades ning vahendites, 
eelkõige inimõiguste valdkonnas;

p) tagada Euroopa välisteenistuse hea 
integreeritus ja kooskõlastatus teiste 
rahvusvaheliste organite ja piirkondlike 
organisatsioonidega ning nende tööga
inimõiguste edendamisel; kindlustada, et 
ÜRO süsteemis ning muudes 
rahvusvahelistes institutsioonides 
väljendatud soovitusi ning vastuvõetud 
resolutsioone, ja esmaeesmärke võetakse 
arvesse, töötades välja ELi poliitikaid ning 
vahendeid, eelkõige inimõiguste 
valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt p

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

p) tagada Euroopa välisteenistuse hea 
integreeritus ja kooskõlastatus teiste 
rahvusvaheliste organite ja piirkondlike 
organisatsioonidega ning nende tööga 
inimõiguste edendamisel; kindlustada, et 
ÜRO süsteemis ning muudes 
rahvusvahelistes institutsioonides 
väljendatud soovitusi, probleeme ja 
esmaeesmärke võetakse täielikult ja 
süstemaatiliselt arvesse kõigis ELi 
poliitikavaldkondades ning vahendites, 
eelkõige inimõiguste valdkonnas;

p) tagada, et Euroopa välisteenistuses on 
kvalifitseeritud töötajad ja see on hästi 
rahastatud, samuti on seal hea 
integreeritus ja kooskõlastatus teiste 
rahvusvaheliste organite ja piirkondlike 
organisatsioonidega ning nende tööga 
inimõiguste edendamisel; kindlustada, et 
ÜRO süsteemis ning muudes 
rahvusvahelistes institutsioonides 
väljendatud soovitusi, probleeme ja 
esmaeesmärke võetakse täielikult ja 
süstemaatiliselt arvesse kõigis ELi 
poliitikavaldkondades ning vahendites, 
eelkõige inimõiguste valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 

q) jätkuvalt aktiivselt osaleda nii 
inimõiguste nõukogu läbivaatamises New 
Yorgis kui selle järelmeetmetes, et 
tugevdada kooskõla selle mandaadiga; 
käsitleda inimõiguste nõukogu jätkuvat
võimet kiiret tegutsemist nõudvate 
olukordade lahendamiseks, kus on tegemist 
tõsiste inimõigusrikkumistega, nagu 
Liibüas ja Elevandiluurannikul,
suurendada nõukogu suutlikkust rakendada 
kehtivaid rahvusvahelisi norme ja 
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suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel;

standardeid ning tugevdada selle rolli 
eelhoiatus- ja ennetusmehhanismina, mille 
abil suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna kvaliteeti 
ja sellega seoses kutsub üles võtma
piirkondlikelt gruppidelt võimalust esitada 
kindlaks määratud kandidaate ÜRO 
inimõiguste komisjoni liikmeteks; 
kujundada vastupidavad töösuhted 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO inimõiguste 
ülemvoliniku vahel; kordab seisukohta, et 
läbivaatus peab säilitama ÜRO 
inimõiguste ülemvoliniku ameti 
sõltumatuse ning on ÜRO inimõiguste 
ülemvoliniku ameti staatuse igasuguse 
muutmise vastu, mis võiks negatiivselt 
mõjutada rahastamist ja seeläbi ka selle 
sõltumatust;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 

q) jätkuvalt osaleda aktiivselt nii
inimõiguste nõukogu läbivaatamises kui 
selle järelmeetmetes; käsitleda inimõiguste 
nõukogu võimet kiiret tegutsemist 
nõudvate olukordade lahendamiseks, kus 
on tegemist tõsiste inimõigusrikkumistega, 
suurendada nõukogu suutlikkust rakendada 
kehtivaid rahvusvahelisi norme ja 
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rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel;

standardeid ning tugevdada selle rolli 
eelhoiatus- ja ennetusmehhanismina, mille 
abil suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel, ning käsitleda 
kasvavaid jagunemise märke seoses 
liikmesriikide hääletusõigusega 
inimõiguste nõukogus;

Or. en

Muudatusettepanek 100
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 



AM\862533ET.doc 61/72 PE462.624v01-00

ET

inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel;

inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO inimõiguste 
ülemvoliniku vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 101
Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel;

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel; kiita heaks
Peaassamblee 1. märtsi 2011. aasta otsus 
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rakendada GA/11050, et lõpetada Liibüa 
liikmelisus ÜRO inimõiguste nõukogus;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kujundada vastupidavad 
töösuhted inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Peaassamblee kolmanda komitee ning 
inimõiguste nõukogu ja ÜRO Pagulaste 
Ülemvoliniku Ameti vahel;

q) valmistuda inimõiguste nõukogu 
läbivaatamiseks ning aktiivselt osaleda nii 
läbivaatamises kui selle järelmeetmetes; 
käsitleda inimõiguste nõukogu võimet 
kiiret tegutsemist nõudvate olukordade 
lahendamiseks, kus on tegemist tõsiste 
inimõigusrikkumistega, suurendada 
nõukogu suutlikkust rakendada kehtivaid 
rahvusvahelisi norme ja standardeid ning 
tugevdada selle rolli eelhoiatus- ja 
ennetusmehhanismina, mille abil 
suudetakse esile seada ja lahendada 
inimõigusrikkumiste sügavamad põhjused, 
et ennetada uusi rikkumisi või 
rikkumisolukordade teravnemist, 
sealhulgas toetades riiklike 
inimõigusasutuste võimete suurendamist; 
otsida võimalusi inimõiguste nõukogu 
valimismenetluste parandamiseks, et 
parandada nõukogu liikmeskonna 
kvaliteeti; kaaluda ÜRO inimõiguste 
nõukogu liikmelisuse selgemate 
kriteeriumide kehtestamist, et vältida 
sagedaste ja levinud inimõiguste 
rikkumistega riikide ühinemist ÜRO 
inimõiguste nõukoguga; kujundada 
vastupidavad töösuhted inimõiguste 
nõukogu ja ÜRO Peaassamblee kolmanda 
komitee ning inimõiguste nõukogu ja ÜRO 
Pagulaste Ülemvoliniku Ameti vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q a) keskenduda sellele, et teha ÜRO 
inimõiguste nõukogust varajase 
hoiatamise ja ennetusmehhanism lihtsalt 
reageeriva organi asemel ning kasutades 
selleks otstarbeks erimenetlusi;

Or. en

Muudatusettepanek 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt q a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

q a) koondada ühine seisukoht Durbani 
rassismikonverentsi jaoks (niinimetatud 
„Durban 3”), mis toimub septembris 
2011, et näidata liikmesriikide tahet ja 
võimet olla ühel meelel ja „rääkida 
ühehäälselt” ülemaailmsetes foorumites, 
tõendada ELi mõju ÜRO raamistikus ja 
kinnitada ELi pühendumust võitluses 
rassismi, ksenofoobia ja kitsarinnalisuse 
vastu tasakaalustatud ja 
mittediskrimineerival viisil;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt r
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

r) jätkata jõupingutusi Peaassamblee 
kolmandas komitees mitmete 
resolutsioonide koostamisel, kaasa arvatud 
üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi 
kehtestamiseks, millele paljud riigid on 
toetust avaldanud, samuti resolutsioonid, 
mis käsitlevad lapse õigusi, usulist 
sallimatus ja piinamise kaotamist;

r) jätkata jõupingutusi peaassamblee 
kolmandas komitees mitmete 
resolutsioonide koostamisel, kaasa arvatud 
üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi 
kehtestamiseks, millele paljud riigid on 
toetust avaldanud, lisaks samuti 
resolutsioonid, mis käsitlevad lapse õigusi, 
rahvus- ja keelelisi vähemusi, usulist 
sallimatust ning piinamise kaotamist;

Or. en

Muudatusettepanek 106
Marietje Schaake

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt r

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

r) jätkata jõupingutusi Peaassamblee 
kolmandas komitees mitmete 
resolutsioonide koostamisel, kaasa arvatud 
üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi 
kehtestamiseks, millele paljud riigid on 
toetust avaldanud, samuti resolutsioonid, 
mis käsitlevad lapse õigusi, usulist 
sallimatus ja piinamise kaotamist;

r) jätkata jõupingutusi peaassamblee 
kolmandas komitees mitmete 
resolutsioonide koostamisel, kaasa arvatud 
üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi 
kehtestamiseks, millele paljud riigid on 
toetust avaldanud, samuti resolutsioonid, 
mis käsitlevad lapse õigusi, sõnavabadust 
ja vaba meediat, usulist sallimatust,
piinamise kaotamist ja riigispetsiifilisi 
resolutsioone Birma/Myanmari, Põhja-
Korea ja Iraani kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 107
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt r
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

r) jätkata jõupingutusi Peaassamblee 
kolmandas komitees mitmete 
resolutsioonide koostamisel, kaasa arvatud 
üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi 
kehtestamiseks, millele paljud riigid on 
toetust avaldanud, samuti resolutsioonid, 
mis käsitlevad lapse õigusi, usulist 
sallimatus ja piinamise kaotamist;

r) jätkata jõupingutusi peaassamblee 
kolmandas komitees mitmete 
resolutsioonide koostamisel, kaasa arvatud 
üleskutse surmanuhtlusele moratooriumi 
kehtestamiseks, millele paljud riigid on 
toetust avaldanud, samuti resolutsioonid, 
mis käsitlevad lapse õigusi ja usulist 
sallimatust; toetada kõiki pingutusi 
piinamise kaotamiseks; eelkõige 
julgustada võtma vastu ÜRO 
konventsiooni piinamisvastast ja piinamise 
kaotamise vabatahtlikku protokolli;

Or. en

Muudatusettepanek 108
Laima Liucija Andrikienė

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt r a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

r a) jätkata rahvusvahelisi pingutusi selle 
nimel, et tagada kõikide inimõiguste 
universaalsus, jagamatus, üksteisest 
sõltuvus ja vastastikune seotus; sellega 
seoses pingutada selle nimel, et vältida 
ebamäärase mõtte „inimkonna 
traditsionaalsed väärtused” kasutamist, 
mis oma olemuselt õõnestab 
rahvusvahelise inimõiguste alaste 
õigusaktide poolt kehtestatud norme ning 
võib seega viia vastuvõetamatute 
õigustusteni inimõiguste rikkumiste 
kohta, mis on traditsiooniliste väärtuste, 
kommete ja tavade tulemus;

Or. en
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Muudatusettepanek 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt s

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

s) toetada üksuse UN Women suutlikkust, 
vastutust ja tõhusust, et see võiks 
tõhusamalt kooskõlastada asjaomast 
tegevust, kaasata soolise võrdõiguslikkuse 
vaatenurk kogu ÜRO poliitikasse ning luua 
institutsioonide vahel ühtsust ja 
koostoimet; koondada jõupingutusi 
(sealhulgas toetades tõhusamat strateegilist 
kavandamist) ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni nr 1325 rakendamiseks, 
eelkõige seoses naiste osalemisega 
rahuläbirääkimistel, seega võimaldades 
neil saada vahendajateks, suurendades 
nende oskusi ja mõjuvõimu otsustajatena 
ning üldiselt seostades naisi arengutööga;

s) toetada üksuse UN Women rahastamist 
läbi spetsiifiliste eelarveliste 
kulukohustuste, ning suutlikkust, vastutust 
ja tõhusust, et see võiks tõhusamalt 
kooskõlastada asjaomast tegevust, kaasata 
soolise võrdõiguslikkuse vaatenurk kogu 
ÜRO poliitikasse ning luua institutsioonide 
vahel ühtsust ja koostoimet; koondada 
jõupingutusi (sealhulgas toetades 
tõhusamat strateegilist kavandamist) ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 
rakendamiseks, eelkõige seoses naiste 
osalemisega rahuläbirääkimistel, seega 
võimaldades neil saada vahendajateks, 
suurendades nende oskusi ja mõjuvõimu 
otsustajatena ning üldiselt seostades naisi 
arengutööga;

Or. en

Muudatusettepanek 110
Alexander Graf Lambsdorff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt s a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

s a) määratleda strateegia riikidele, mis 
keelduvad täielikult ÜRO 
mehhanismidega koostööd tegemast ja 
lubada juurdepääsu ÜRO sõltumatutele 
ekspertidele ja eriraportööridele, 
kusjuures neile antakse täielik juurdepääs 
oma territooriumile ja hoidutakse nende 
töö takistamisest; töötada erimenetluste 
sõltumatuse säilitamise suunas;
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Or. en

Muudatusettepanek 111
Nicole Sinclaire

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt s a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

s a) pöörata suurimat poliitilist ja 
diplomaatilist tähelepanu ning
võimaldada seega ülimat toetust erinevate 
kahepoolsete ja mitmepoolsete foorumite
kaudu, kus EL on aktiivne partner, 
kõikidele algatustele, mille eesmärgiks on:
- kehtestada ülemaailmne moratoorium 
naiste suguelundite vigastamisele;
- dekriminaliseerida homoseksuaalsus 
kogu maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 112
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – kaheteistkümnes lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Kliimamuutused Keskkonna- ja kliimamuutused

Or. en

Muudatusettepanek 113
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt -t a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

-t a) tunnustada vajadust üleminekuks 
jätkusuutlikule süsinikdioksiidijärgsete
energiaallikatega ning energiatõhusale 
tuumaenergiavabale maailmale;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Barbara Lochbihler

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt t

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

t) ilmutada algatusvõimet ülemaailmses 
kliimapoliitikas ning rahvusvahelises 
kliimamuutuse valdkonna koostöös, 
keskenduda tugevale poliitilise koostööle 
kolmandate riikidega ning jätkata dialoogi 
muude juhtivate toimijatega, nagu USA, 
Venemaa, tärkavad suurjõud (Hiina, 
Brasiilia, India) ja arenguriigid, arvestades, 
et kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete võtmeelemendiks 
ning ohustab tõsiselt aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist; luua kindel 
alus järgmisteks läbirääkimisteks, mis 
toimuvad 2011. aasta lõpul Lõuna-Aafrikas 
(COP17); teha paremat strateegilist 
koostööd ning võtta rohkem arvesse 
kolmandate riikide vajadusi; osaleda 
kaasava, läbipaistva ja õiglase 
institutsioonilise struktuuri loomisel, mille 
asjaomastes juhtorganites oleksid 
tasakaalustatult esindatud nii tööstus- kui 
arenguriigid;

t) ilmutada algatusvõimet ülemaailmses 
kliimapoliitikas ning rahvusvahelises 
kliimamuutuse valdkonna koostöös, 
keskenduda tugevale poliitilise koostööle 
kolmandate riikidega ning jätkata dialoogi 
muude juhtivate toimijatega, nagu USA, 
Venemaa, tärkavad suurjõud (Hiina, 
Brasiilia, India) ja arenguriigid, arvestades, 
et kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete võtmeelemendiks 
ning ohustab tõsiselt aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist; luua kindel 
alus järgmisteks läbirääkimisteks, mis 
toimuvad 2011. aasta lõpul Lõuna-Aafrikas 
(COP17); algatada läbirääkimisi mõiste 
„kliimapõgenik” õigusliku määratluse 
üle, viidates inimestele, kes on sunnitud 
kodudest põgenema ning otsima 
pelgupaika välismaal kliimamuutuse 
tagajärjel, mis aga ei ole veel tunnustatud 
rahvusvahelise õigusega või mõne teise 
õiguslikult siduva rahvusvahelise 
lepinguga; teha paremat strateegilist 
koostööd ning võtta rohkem arvesse 
kolmandate riikide vajadusi; osaleda 
kaasava, läbipaistva ja õiglase 
institutsioonilise struktuuri loomisel, mille 
asjaomastes juhtorganites oleksid 
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tasakaalustatult esindatud nii tööstus- kui 
arenguriigid;

Or. en

Muudatusettepanek 115
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt t

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

t) ilmutada algatusvõimet ülemaailmses 
kliimapoliitikas ning rahvusvahelises 
kliimamuutuse valdkonna koostöös, 
keskenduda tugevale poliitilise koostööle 
kolmandate riikidega ning jätkata dialoogi 
muude juhtivate toimijatega, nagu USA, 
Venemaa, tärkavad suurjõud (Hiina, 
Brasiilia, India) ja arenguriigid, arvestades, 
et kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete võtmeelemendiks 
ning ohustab tõsiselt aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist; luua kindel 
alus järgmisteks läbirääkimisteks, mis 
toimuvad 2011. aasta lõpul Lõuna-Aafrikas 
(COP17); teha paremat strateegilist 
koostööd ning võtta rohkem arvesse 
kolmandate riikide vajadusi; osaleda 
kaasava, läbipaistva ja õiglase 
institutsioonilise struktuuri loomisel, mille 
asjaomastes juhtorganites oleksid 
tasakaalustatult esindatud nii tööstus- kui 
arenguriigid;

t) ilmutada algatusvõimet ülemaailmses 
kliimapoliitikas ning rahvusvahelises 
kliimamuutuse valdkonna koostöös, 
keskenduda tugevale poliitilise koostööle 
kolmandate riikidega ning jätkata dialoogi 
muude juhtivate toimijatega, nagu USA, 
Venemaa, tärkavad suurjõud (Hiina, 
Brasiilia, India) ja arenguriigid, arvestades, 
et kliimamuutus on kujunenud 
rahvusvaheliste suhete võtmeelemendiks 
ning ohustab tõsiselt aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist; luua kindel 
alus järgmisteks läbirääkimisteks, mis 
toimuvad 2011. aasta lõpul Lõuna-Aafrikas 
(COP17); Cancunis (COP16) saavutatud 
positiivsele arengule tuginedes ning 
arvestades Kopenhaageni (COP15) 
ebarahuldavast tulemusest õpituga; teha 
paremat strateegilist koostööd ning võtta 
rohkem arvesse kolmandate riikide 
vajadusi, seejuures edasi arendades 
Euroopa välisteenistuse võimet luua 
kliimadiplomaatia; osaleda kaasava, 
läbipaistva ja õiglase institutsioonilise 
struktuuri loomisel, mille asjaomastes 
juhtorganites oleksid tasakaalustatult 
esindatud nii tööstus- kui arenguriigid;

Or. en
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Muudatusettepanek 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt t a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

t a) edendada ametliku, kohtulikult 
seaduslikuks tunnistatud termini 
„kliimapõgenik” kasutamist, mis on 
mõeldud kirjeldama inimesi, kes on 
sunnitud kodudest põgenema ning otsima 
pelgupaika välismaal kliimamuutuse 
tagajärjel, mis aga ei ole veel tunnustatud 
rahvusvahelise õiguse või mõne teise 
õiguslikult siduva rahvusvahelise 
lepinguga, kuigi „kliimapõgenikud” 
võivad saada kaitset olemasolevate 
rahvusvaheliste konventsioonide 
laialdasema rakendamise kaudu, viidates
põhimõttele, et liikmesriigid kohustuvad 
kaitsma kõikide inimõiguste austamist 
katastroofide korral; toetada komisjoni 
aktiivset osalust käimasolevas arutelus 
teemal ,,Lüngad kaitse pakkumisel ja 
võimalikud lahendused”, mille on 
algatanud ÜRO pagulaste ülemvolinik 
2010. aastal käivitatud pagulaste kaitse 
teemalise dialoogi raames, mille eesmärk 
on parandada olemasolevat 
rahvusvahelist kaitseraamistikku 
sunniviisiliselt ümberasustatud ja 
kodakondsuseta isikute jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Jo Leinen

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – kolmeteistkümnes lõik

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Lõppsoovitused Kodanike esindatus ja üleilmne 
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demokraatia

Or. en

Muudatusettepanek 118
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt u

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

u) toetada arutelu parlamentide ja 
piirkondlike assambleede rolli üle ÜRO 
süsteemis, mis peaks kuuluma ÜRO 
Peaassamblee 66. istungjärgu kavasse, 
ning edendada valitsuste ja parlamentide 
koostööd ülemaailmsetes küsimustes;

u) toetada arutelu parlamentide ja 
piirkondlike assambleede rolli üle ÜRO 
süsteemis, mis peaks kuuluma ÜRO 
Peaassamblee 66. istungjärgu kavasse, 
samuti ÜRO parlamentaarse assamblee 
asutamise üle; lisaks edendada valitsuste 
ja parlamentide koostööd ülemaailmsetes 
küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 119
Helmut Scholz

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt u

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

u) toetada arutelu parlamentide ja 
piirkondlike assambleede rolli üle ÜRO 
süsteemis, mis peaks kuuluma ÜRO 
Peaassamblee 66. istungjärgu kavasse, ning 
edendada valitsuste ja parlamentide 
koostööd ülemaailmsetes küsimustes;

u) toetada arutelu parlamentide ja 
piirkondlike assambleede rolli üle ÜRO 
süsteemis, mis peaks kuuluma ÜRO 
Peaassamblee 66. istungjärgu kavasse, ning 
edendada valitsuste ja parlamentide 
koostööd ülemaailmsetes küsimustes; 
toetada Dakaris, Senegalis maailma 
sotsiaalfoorumil välja pakutud maailma 
rahvastiku poolt valitud maailma 
parlamendi loomise algatuse mõtet;

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1 – punkt u a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

u a) propageerida ÜRO parlamentaarse 
assamblee asutamist ÜRO süsteemis, et 
suurendada ülemaailmse juhtimise 
demokraatlikku iseloomu, 
aruandekohustust ja läbipaistvust, ning 
võimaldada kodanike paremat osalust 
ÜRO tegevuses, tunnistades, et ÜRO 
parlamentaarne assamblee täiendaks
olemasolevaid organeid, kaasa arvatud
Parlamentidevahelist Liitu;

Or. en


