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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 55 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

55. kutsub Euroopa Liitu üles kooskõlas 
nõukogu 12. detsembri 2009. aasta 
järeldustega etendama tugevamat poliitilist 
rolli jätkuvates rahvusvahelistes püüetes 
rahuprotsessi taaskäivitamiseks; selline roll 
vastaks ELi rahalisele osalusele Palestiina 
majanduse taastamise toetamisel ja Gaza 
piirkonna raske humanitaarkriisi 
lahendamisel; palub asepresidendil / kõrgel 
esindajal kaaluda kõiki vahendeid, mis 
aitaksid kaasa püsiva rahu saavutamisele 
selles piirkonnas; 

55. kutsub Euroopa Liitu üles kooskõlas 
nõukogu 12. detsembri 2009. aasta 
järeldustega etendama tugevamat poliitilist 
rolli jätkuvates rahvusvahelistes püüetes 
rahuprotsessi taaskäivitamiseks; selline roll 
vastaks ELi rahalisele osalusele Palestiina 
majanduse taastamise toetamisel ja Gaza 
piirkonna raske humanitaarkriisi 
lahendamisel, mis nõuab Iisraeli blokaadi 

lõpetamist; kutsub nõukogu ja komisjoni 

üles heaks kiitma ja rakendama soovitusi, 

mis on esitatud ELi missioonijuhtide 

aruandes Ida-Jeruusalemma kohta, ning 
palub asepresidendil / kõrgel esindajal 
kaaluda kõiki vahendeid, mis aitaksid 
kaasa püsiva rahu saavutamisele selles 
piirkonnas; 

Or. en 
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68. märgib rahuloluga, et operatsioon EU 
NAVFOR Atalanta aitab jätkuvalt edukalt 
kaasa meresõiduturvalisuse tagamisele 
Somaalia ranniku lähedal, kaitstes maailma 
toiduabi programmi (WFP) laevu, mis 
viivad abi Somaaliasse, laevu, mis 
toimetavad olulisi veoseid Aafrika Liidu 
rahutagamisoperatsioonile Somaalias, ning 
muid kaitset vajavaid laevu; tunneb 
heameelt nõukogu otsuse üle pikendada 
operatsiooni 12. detsembrini 2010; avaldab 
toetust kriisiohjamisoperatsiooni 
käivitamisele, millega toetatakse Somaalia 
üleminekuvalitsuse julgeolekujõudude 
väljaõpet; rõhutab, et väljaõpetatud 
julgeolekujõud tuleb integreerida riigi- ja 
juhtimisstruktuuridesse selliselt, et 
tagasipöördumisel ei pöörduks nad 
valitsuse vastu, keda nad peaksid kaitsma; 

68. märgib, et operatsioon EU NAVFOR 
Atalanta aitab jätkuvalt kaasa 
meresõiduturvalisuse tagamisele Somaalia 
ranniku lähedal, kaitstes maailma toiduabi 
programmi (WFP) laevu, mis viivad abi 
Somaaliasse, laevu, mis toimetavad olulisi 
veoseid Aafrika Liidu 
rahutagamisoperatsioonile Somaalias, ning 
muid kaitset vajavaid laevu; tunneb 
heameelt nõukogu otsuse üle pikendada 
operatsiooni 12. detsembrini 2010; suhtub 
skeptiliselt kriisiohjamisoperatsiooni 
käivitamisse, millega toetatakse Somaalia 
üleminekuvalitsuse julgeolekujõudude 
väljaõpet; rõhutab, et väljaõpetatud 
julgeolekujõud tuleb integreerida riigi- ja 
juhtimisstruktuuridesse selliselt, et 
tagasipöördumisel ei pöörduks nad 
valitsuse vastu, keda nad peaksid kaitsma; 
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 12 a. nõuab sellega seoses tsiviilkriiside 

ohjamise ja rahutagamise peadirektoraadi 

loomist Euroopa välisteenistuse raames, 

mis ühendaks tsiviil-sõjalise planeerimise 

osakonna (CMDP), komisjoni 

kriisiplatvormi ja muud asjaomased 

üksused komisjonis ning nõukogu 

peasekretariaadis; märgib, et selline 

peadirektoraat ei tohiks mingil moel 

piirata Lissaboni lepinguga sätestatud  

liikmesriikide ainuõigust otsustada 

missioonide üle, vaid peaks – arvestades 

seda, et enamik EJKP missioone on 

peamiselt tsiviilloomuga – töötama välja 

tõeliselt tervikliku lähenemisviisi inimeste 

julgeolekule; 
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41. kinnitab, et seotus transatlantilise 
partnerlusega on Euroopa Liidu 
välistegevuse üks olulisi elemente ja üks 
põhisammastest; nõuab, et asepresident ja 
kõrge esindaja tagaks selle, et Euroopa Liit 
toimib USA järjekindla, aktiivse, võrdse, 
kuid siiski sõltumatu partnerina 
ülemaailmse julgeoleku ja stabiilsuse 
tugevdamisel, aidates kindlustada rahu, 
inimõiguste järgimist ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist ning võttes 
omaks ühtse lähenemisviisi 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelva levik, terrorism, 
kliimamuutused ja energiajulgeolek; on 
seisukohal, et Lissaboni leping loob soodsa 
võimaluse ELi–USA suhete raamistiku 
parandamiseks ja uuendamiseks; kutsub 
asepresidenti / kõrget esindajat üles tegema 
jõupingutusi ELi–USA institutsiooniliste 
mehhanismide tugevdamiseks kooskõlas 
Euroopa Parlamendi resolutsioonidega; 
rõhutab, et Atlandi-ülese 
majandusnõukogu tööd tuleb parandada 
tõelise, integreeritud Atlandi-ülese turu 
loomise eesmärgil, ning et see turg peaks 
panema aluse tugevdatud Atlandi-ülesele 

41. kinnitab, et seotus transatlantilise 
partnerlusega on Euroopa Liidu 
välistegevuse üks olulisi elemente ja üks 
põhisammastest; nõuab, et asepresident ja 
kõrge esindaja tagaks selle, et Euroopa Liit 
toimib USA järjekindla, aktiivse, võrdse, 
kuid siiski sõltumatu partnerina 
ülemaailmse julgeoleku ja stabiilsuse 
tugevdamisel, aidates kindlustada rahu, 
inimõiguste järgimist ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamist ning võttes 
omaks ühtse lähenemisviisi 
ülemaailmsetele probleemidele, nagu 
tuumarelva levik, terrorism, 
kliimamuutused ja energiajulgeolek; on 
seisukohal, et Lissaboni leping loob soodsa 
võimaluse ELi–USA suhete raamistiku 
parandamiseks ja uuendamiseks; kutsub 
asepresidenti / kõrget esindajat üles tegema 
jõupingutusi ELi–USA institutsiooniliste 
mehhanismide tugevdamiseks kooskõlas 
Euroopa Parlamendi resolutsioonidega; 
rõhutab, et Atlandi-ülese 
majandusnõukogu tööd tuleb parandada 
tõelise, integreeritud Atlandi-ülese turu 
loomise eesmärgil, ning et see turg peaks 
panema aluse tugevdatud Atlandi-ülesele 
partnerlusele; toetab tugevalt Atlandi-ülese 
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 64 a. väljendab lootust, et arendatakse 

strateegilisi suhteid ELi ja Hiina vahel, 

ning soovib uurida võimalusi tugevdada 

neid suhteid vastastikust huvi pakkuvates 

küsimustes väljaspool majandus- ja 

kaubandussfääri; 

Or. en 

 
 


