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MUUDATUSETTEPANEK 1
Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Beer, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A6-0389/2005
Elmar Brok
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - 2004

Resolutsiooni ettepanek

Lõige 22 a (uus)

22 a. on arvamusel, et suutmatus lubadusi täita ning lõpetada Küprose türgi kogukonna 
isolatsioon on tõsiselt kahjustanud ELi välispoliitika usaldusväärsust; kutsub 
nõukogu üles leidma võimalusi, et välja tulla praegusest ummikseisust seoses kahe 
esitatud määruse eelnõuga, ning nõuab kõikidelt liikmesriikidelt, et nad tegutseksid 
konstruktiivselt ja hoiduksid kasutamast vetoõigust viisil, mis õõnestab põhiseaduse 
vaimu; 

Or. en
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MUUDATUSETTEPANEK 2
Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Beer, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel

Raport A6-0389/2005
Elmar Brok
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - 2004

Resolutsiooni ettepanek

Lõige 34

34. avaldab kahetsust, et suhetes Hiinaga on tehtud edusamme ainult kaubandus- ja 
majandusvaldkondades ning et dialoog inimõiguste küsimustes on osutunud seni 
tulemusetuks, mis puudutab olukorda selles vallas; kordab selleks nõudmist 
kohustusliku ELi relvaekspordi toimimisjuhendi järele ning kutsub nõukogu üles mitte 
tühistama relvaembargot enne, kui Hiinas on inimõiguste ja relvaekspordi kontrolli 
valdkonnas ja väinaülestes suhetes tehtud suuremaid edusamme; toetab nõukogu 
eesistuja Ühendkuningriigi ettepanekut tagada tihedam ELi ja Hiina koostöö 
energiavarustuse kindluse ja kliimamuutuse alal; rõhutab vajadust tihedama koostöö 
järele WTOs, et lahendada tõsised kahepoolse kaubanduse probleemid ning tagada 
Hiina vastavus organisatsiooni rahvusvahelistele standarditele;

Or. en



AM\599613ET.doc PE 368.302v01-00

ET ET

25.1.2006 A6-0389/3

MUUDATUSETTEPANEK 3
Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Beer, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Elmar Brok
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - 2004

Resolutsiooni ettepanek

Lõige 24

24. palub nõukogu eesistujal hoida parlamenti kursis Bosnia ja Hertsegoviina EUFORi 
missiooni mandaadi läbivaatamise ja kavandamisega ning lahinggruppide algatuse 
arenguga; on seisukohal, et koostööd (välja jäetud) Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooniga tuleks tunduvalt tugevdada ning et koostöö NATOga peaks olema 
palju tõhusam, toetudes ELi hiljutiste tsiviil- ja sõjaliste operatsioonide käigus saadud 
kogemustele; on seisukohal, et EL peaks olema valmis Kosovo politseimissiooni 
ülevõtmiseks;

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Angelika Beer, Joost Lagendijk fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek

Lõige 24 a (uus)

24 a. kutsub nõukogu ja komisjoni üles etendama aktiivset rolli Bosnia ja Hertsegoviina 
käimasolevas põhiseaduse reformis, et saavutada poliitiliste jõudude seas ja 
avalikkuses kokkulepe minna kaugemale Daytoni lepingutega sätestatud 
institutsioonilisest raamistikust, parandada ja ratsionaliseerida praegust 
institutsioonilist korraldust, selleks et luua tõhusamalt toimiv ja stabiilne riik, 
pidades samuti silmas tulevast Euroopa integratsiooni, ning et kehtestada 
tingimused esindusdemokraatia jaoks, mis kõrvaldaks praeguse etnilise eraldumise;
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MUUDATUSETTEPANEK 5
Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE 
nimel
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Elmar Brok
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Resolutsiooni ettepanek

Lõige 9

9. palub Euroopa Liidu julgeolekustrateegiat ajakohastada, säilitades selle kahekordse 
tsiviil-sõjalise lähenemisviisi ning ennetava tegutsemise ja tõhusa mitmepoolsuse 
võtmekontseptsioonid, kajastades „vastutust kaitsta”, mis võeti vastu ÜRO 
tippkohtumisel 2005. aasta septembris;  (välja jäetud) on seisukohal, et nii 
kliimamuutust kui ka vaesuse levikut maailmas tuleks nüüd samuti vaadelda olulise 
ähvardusena liidu julgeolekule, mis nõuab otsustavat tegutsemist, tõelisi kompromisse 
ja ranget ajakava; (välja jäetud) on siiski seisukohal, et massihävitusrelvade levikut 
tuleks pidada kõige suuremaks ohuks rahvusvahelisele julgeolekule;

Or. en



AM\599613ET.doc PE 368.302v01-00

ET ET

25.1.2006 A6-0389/6

MUUDATUSETTEPANEK 6
Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE 
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Lõige 9 a (uus)

9 a. rõhutab energiavarustuse kindluse küsimuste tähtsat välispoliitilist dimensiooni; 
soovitab Euroopa julgeolekustrateegia ajakohastamisel pöörata  erilist tähelepanu 
liidu kasvavale sõltuvusele energiast ja teistest strateegilistest tarnetest, mis pärinevad 
üha ebastabiilsematest riikidest ja piirkondadest, tõstes esile võimalikke tulevasi 
stsenaariume ning alternatiivsetele allikatele juurdepääsu ja nende arengu küsimust; 
on veendunud, et Venemaa hiljutine ühepoolne gaasitarnete katkestamine nõuab ELi 
strateegilist reageerimist; palub komisjonil esitada teatise energiapoliitika nende 
aspektide kohta, mis on seotud  välis- ja  naabruspoliitikaga;
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