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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu 2009. aasta aruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta, mis esitatakse 
Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
II osa G jao punktile 43
(2010/2124(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu 2009. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta, mis esitatakse 
Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe1

II osa G jao punktile 43;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud, eespool 
nimetatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta;

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2009. aasta2 ja 10. märtsi 2010. aasta3 resolutsioone 
vastavalt ÜVJP 2007. ja 2008. aasta aruannete kohta;

– võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta resolutsiooni4 Euroopa välisteenistuse kohta;

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja deklaratsiooni poliitilise vastutuse kohta5;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16. septembri 2010. aasta järeldusi ELi välissuhete 
kohta;

– võttes arvesse kodukorra artikli 119 lõiget 1;

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

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

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

C. arvestades, et Lissaboni leping annab ELi välispoliitikale uue hoo, eelkõige võimaldades 
liidul võtta rahvusvahelise rolli, mis vastab tema silmapaistvale majanduslikule staatusele 

                                               
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
2 ELT C 76 E, 25.3.2010, lk 54.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0060.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0280.
5 Samas, II lisa.
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ja ambitsioonidele, ning kujundada end mõjukaks ülemaailmseks toimijaks, kes suudab 
jagada vastutust ülemaailmse julgeoleku eest ja olla juhtrollis ühistele probleemidele 
ühiste lahenduste leidmisel;

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

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

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

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

Nõukogu 2009. aasta aruanne ÜVJP kohta

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

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

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

Lissaboni lepingu jõustamine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜVJP peamised teemad

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

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

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

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

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

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

ÜVJP peamised geograafilised prioriteedid

Mitmepoolne diplomaatia, rahvusvahelised organisatsioonid

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

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

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

Atlandi- ülesed suhted

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

Lääne-Balkani riigid

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

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

25. kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat ja komisjoni üles tugevdama pärast valimisi dialoogi Bosnia ja Hertsegoviina 
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juhtpoliitikutega, et aidata seda riiki ja rahvast püsida ELi integratsiooni teel; on 
seisukohal, et Bosnia ja Hertsegoviina ei ole teinud piisavalt reforme ELiga 
integreerumiseks ning et domineerivad rahvuslikud ja kildkondlikud huvid võivad 
kahjustada ELi ja NATO liikmesuse nõuete täitmist;

Idapartnerlus

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

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

28. nõuab, et kiiresti loodaks ELi idanaabruspoliitika parlamentaarne assamblee 
(EURONEST) ilma Valgevene parlamendi osaluseta, see rõhutaks assamblee rolli 
demokraatia ja demokraatlike institutsioonide tugevdamisel ning tema tähtsust 
partnerluse parlamentaarse mõõtme kaalukamaks muutmisel; 

Venemaa

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

Lähis-Ida

30. toetab otseste rahukõneluste taastamist Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel ja rõhutab, 
et vaja on sisulisi läbirääkimisi, mida tuleks pidada kindlas ajaraamistikus ja vastastikuse 
usalduse õhkkonnas; tuletab meelde, et EL on Palestiina omavalitsuse suurim rahastaja ja 
Iisraeli peamine kaubanduspartner;
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31. kutsub Euroopa Liitu üles võtma vastavalt nõukogu 12. detsembri 2009. aasta järeldustele 
selles piirkonnas tugevamat poliitilist rolli, mis vastab liidu finantsosalusele; on 
veendunud, et ELi Lähis-Ida poliitika on vaja kiiremas korras põhjalikult ümber 
kujundada, et täita otsustavat ja järjekindlat poliitilist rolli, mida toetaksid tõhusad 
diplomaatilised vahendid, eesmärgiga saavutada rahu ja julgeolek selles 
naabruspiirkonnas, mis on ELi jaoks strateegilises mõttes väga oluline; kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles kaaluma 
uue Euroopa strateegia esitamist kõnealuse piirkonna jaoks, selles strateegias peaksid 
olema esitatud ELi huvid, eesmärgid ja vahendid, mida liit saab rakendada;

Vahemere piirkond

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

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

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

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

Aasia

36. rõhutab, et Afganistani kriisi mis tahes pikaajalise lahenduse lähtepunktiks peavad olema 
Afganistani kodanike huvid, pidades silmas nende sisejulgeolekut, kodanikukaitset, 
majanduslikku ja sotsiaalkaitset, leppimise mehhanisme, oopiumitootmise lõpetamist, 
kindlate riigistruktuuride ülesehitamist, Afganistani integreerimist rahvusvahelisse 
kogukonda ja al-Qaida pagendamist riigist; kordab oma seisukohta, et EL ja selle 
liikmesriigid ning rahvusvaheline üldsus tervikuna peaksid toetama Afganistani, et ehitada 
üles riik, millel on tugevamad demokraatlikud institutsioonid, mis suudavad tagada riigi 
suveräänsuse, ühtsuse, territoriaalse terviklikkuse, jätkusuutliku majandusarengu ja riigi 
kodanike heaolu, austades samas riigi kõigi etniliste ja usukogukondade ajaloolisi, usulisi, 
vaimseid ja kultuurilisi traditsioone;
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37. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
demokraatlik ja jõukas Pakistan on ülitähtis stabiilsuse jaoks Afganistani ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani olulist rolli Afganistani rahuprotsessis; tunnistab, 
et 2010. aasta augusti hävitavad üleujutused on andnud tagasilöögi Pakistani uuele 
valitsusele, kes oli alustanud paljude probleemide lahendamist; nõuab tungivalt, et 
nõukogu ja komisjon koos laiema rahvusvahelise üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks ehitada üles 
tugev ja jõukas ühiskond; toetab ELi jõupingutusi, et suurendada poliitilist toetust 
institutsioonide ja suutlikkuse arendamisele Pakistanis ning aidata Pakistani 
demokraatlikel institutsioonidel ekstremismiga võidelda;

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

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

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

Aafrika

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

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

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

44. tuletab meelde, et Alassane Ouattara on 28. novembril 2010 Cote d’Ivoire’is toimunud 
presidendivalimiste ainus õiguspärane võitja ning valimistulemusi ei saa vaidlustada; 
nõuab, et kõik riigi poliitilised ja relvajõud austaksid valijate tahet ning tagaksid võimu 
kiire ja rahumeelse ülemineku; mõistab hukka asjaolu, et valimiste järel on nüüd tekkinud 
poliitiline ummikseis ja teatatud on vägivallaaktidest; toetab ELi sanktsioonide 
kehtestamist Laurent Gbagbole;

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

Ladina-Ameerika

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

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

°
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°  °
48. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, NATO 
peasekretärile, NATO parlamentaarse assamblee presidendile, OSCE eesistujale, OSCE 
parlamentaarse assamblee presidendile, Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistujale 
ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee presidendile.


