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Põhjendus D 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et on vaja täiendavaid 
pingutusi ELi kiiremaks reageerimiseks 
poliitilistele kriisidele ja piirkondlikele 
konfliktidele; arvestades, et praegused 
otsustamis- ja rahastamismehhanismid 
võivad õigeaegset ja terviklikku 
tegutsemist takistada ja arvestades, et tuleb 
leida võimalusi ühehäälsuse nõude 
edasiseks piiramiseks ning ületamiseks; 

D. arvestades, et on vaja täiendavaid 
pingutusi ELi kiiremaks reageerimiseks 
poliitilistele kriisidele ja piirkondlikele 
konfliktidele; arvestades, et praegused 
otsustamis- ja rahastamismehhanismid 
võivad õigeaegset ja terviklikku 
tegutsemist takistada ja arvestades, et tuleb 
leida võimalusi ühehäälsuse nõude pideva 
kasutamise piiramiseks; 

Or. en 
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  6 a. märgib, et Euroopa Ülemkogu 
eesistuja „tagab oma tasandil ja oma 
ametikohal liidu esindamise välissuhete 
ühist välis- ja julgeolekupoliitikat 
puudutavates küsimustes”; hoiatab siiski, 
et seda tuleb teha ilma asepresidendi ja 
kõrge esindaja volitusi piiramata ning 
sellega seoses tuleb täielikult arvesse võtta 
komisjoni keskset rolli, kuna ta mitte 
üksnes ei koosta ja säilita ühenduse 
õigustikku välissuhete valdkonnas, vaid 
tagab ka liidu välisesindatuse, ÜVJP välja 
arvatud; 
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14. rõhutab vajadust muuta selgemaks 
Euroopa Liidu eriesindajate ametisse 
nimetamise ja hindamise kriteeriumid, 
arvestades ühtlasi meeste ja naiste piisava 
esindatuse vajadust; tuletab meelde, et 
parlamendi praegusel koosseisul ei ole 
võimalust ELi eriesindaja individuaalseid 
volitusi vaidlustada, sest assigneeringud 
kõnealuste volituste täitmiseks on 
kirjendatud eelarvereal 19 03 06, mis 
hõlmab kõigi ELi eriesindajate volitusi; 
nõuab seetõttu suuremat parlamentaarset 
kontrolli ja järelevalvet ELi eriesindajate 
ametisse nimetamise ja volituste üle; on 
seisukohal, et asjaomased ELi 
eriesindajad tuleks järk-järgult asendada 
riikides paiknevate ELi esinduste 
juhtidega, kes võtavad üle nende 
ülesanded, samas kui ELi piirkondlikud 
eriesindajad peavad asepresidendi ja 
kõrge esindaja juhtimisel andma 
asjaomastes riikides tegutsevate ELi 
esinduste juhtidele poliitilisi suuniseid 
ning nende tegevust kooskõlastama, et 
tagada Euroopa välistegevuse ühtsus ja 
järjepidevus; märgib, et pädevuste 
ühendamine on sellega seoses esimene, 
kuid mitte sugugi ainus vajalik samm, mis 

14. rõhutab vajadust muuta selgemaks 
Euroopa Liidu eriesindajate ametisse 
nimetamise ja hindamise kriteeriumid, 
arvestades ühtlasi meeste ja naiste piisava 
esindatuse vajadust;  
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tuleks teha, et saavutada mastaabisääst ja 
muuta ÜVJP tõhusamaks; palub 
asepresidendil ja kõrgel esindajal astuda 
samme selleks, et eriesindajatele tehtaks 
ülesandeks kooskõlastamine ja poliitiliste 
suuniste andmine ka seoses nende 
vastutuspiirkonnas tegutsevate ÜJKP 
missioonidega; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

43. rõhutab, et Lääne-Balkani riigid 
kuuluvad laienemisprotsessi; on 
seisukohal, et Lääne-Balkani õigusriigi 
põhimõtetel põhinev stabiilsus peaks jääma 
Euroopa Liidu välistegevuse üheks 
peamiseks prioriteediks; peab seetõttu 
ülimalt tähtsaks Euroopa integratsiooni 
ühisest eesmärgist lähtuvaid jõupingutusi 
selle piirkonna riikide lähendamiseks 
Euroopa Liidule, milleks tuleb muu hulgas 
soodustada reforme ning edendada 
piirkondlikku koostööd ja rahvustevahelist 
leppimist, et täita Kopenhaageni 
kriteeriume ja valmistuda ühinemiseks; 
soovitab korraldada Lääne-Balkani 
tuleviku teemalise rahvusvahelise 
konverentsi, mis tooks kokku piirkonnas 
asuvad riigid ning asjaomased 
piirkondlikud ja ülemaailmsed osalejad, et 
määrata kindlaks ja käsitleda praegu 
piirkonna ees seisvaid probleeme; 

43. rõhutab, et Lääne-Balkani riigid 
kuuluvad laienemisprotsessi; on 
seisukohal, et Lääne-Balkani õigusriigi 
põhimõtetel põhinev stabiilsus peaks jääma 
Euroopa Liidu välistegevuse üheks 
peamiseks prioriteediks; peab seetõttu 
ülimalt tähtsaks Euroopa integratsiooni 
ühisest eesmärgist lähtuvaid jõupingutusi 
selle piirkonna riikide lähendamiseks 
Euroopa Liidule, milleks tuleb muu hulgas 
soodustada reforme ning edendada 
piirkondlikku koostööd ja rahvustevahelist 
leppimist, et täita Kopenhaageni 
kriteeriume ja valmistuda ühinemiseks;  

Or. en 
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44. märgib rahuldustundega, et olukord 
Kosovos on üha rahulikum ja stabiilsem 
ning seal tehakse jõupingutusi 
paljurahvuselise ühiskonna kujundamiseks, 
nagu näitasid 15. novembril 2009 
toimunud rahulikud ja korrarikkumisteta 
möödunud kohalikud valimised; on teadlik, 
et kõik liikmesriigid ei ole iseseisvat 
Kosovot tunnustanud; väljendab rahulolu 
tõsiasja üle, et EULEX, Euroopa Liidu 
õigusriigimissioon Kosovos, mis on seni 
suurim ELi käivitatud ÜJKP 
tsiviilmissioon, toimib täiel jõul ja põhineb 
ÜRO erapooletul lähenemisviisil; rõhutab 
selle missiooni tähtsust rahvustevahelise 
leppimise, õigusriigi põhimõtete ning 
avaliku korra ja julgeoleku edendamisel 
kõikjal Kosovos – missioon aitab Kosovo 
asutustel, kohtuorganitel ja 
õiguskaitseorganitel arendada 
jätkusuutlikkust ja vastutust; väljendab 
sellega seoses heameelt Euroopa Liidu uue 
büroo avamise üle Kosovo põhjaosas; 
märgib aga, et vaja on suurendada 
EULEXis töötavate prokuröride arvu, ja 
palub liikmesriikidel isikkoosseisu 
täiendamiseks inimesi leida; 

44. märgib, et olukord Kosovos on üha 
rahulikum ja stabiilsem ning seal tehakse 
jõupingutusi paljurahvuselise ühiskonna 
kujundamiseks, nagu näitasid 15. 
novembril 2009 toimunud rahulikud ja 
korrarikkumisteta möödunud kohalikud 
valimised; on teadlik, et kõik liikmesriigid 
ei ole iseseisvat Kosovot tunnustanud; 
väljendab rahulolu tõsiasja üle, et EULEX, 
Euroopa Liidu õigusriigimissioon 
Kosovos, mis on seni suurim ELi 
käivitatud ÜJKP tsiviilmissioon, toimib 
täiel jõul ja põhineb ÜRO erapooletul 
lähenemisviisil; rõhutab selle missiooni 
tähtsust rahvustevahelise leppimise, 
õigusriigi põhimõtete ning avaliku korra ja 
julgeoleku edendamisel kõikjal Kosovos – 
missioon aitab Kosovo asutustel, 
kohtuorganitel ja õiguskaitseorganitel 
arendada jätkusuutlikkust ja vastutust; 
väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Liidu uue büroo avamise üle Kosovo 
põhjaosas; märgib aga, et vaja on 
suurendada EULEXis töötavate 
prokuröride arvu, ja palub liikmesriikidel 
isikkoosseisu täiendamiseks inimesi leida; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole 
veel Kosovo iseseisvust tunnustanud, seda 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. nõuab, et asepresident ja kõrge esindaja 
suurendaks Euroopa Liidu jõupingutusi 
ennetada tõhusalt konflikte ja leida 
rahvusvahelise õiguse alusel rahumeelne 
lahendus Mägi-Karabahhi ja Transnistria 
konfliktidele, eelkõige aga Venemaa ning 
Gruusia ja viimase separatistlike 
piirkondade Lõuna-Osseetia ja Abhaasia 
konfliktidele, andes Genfi kõnelustele uue 
hoo; rõhutab külmutatud konfliktide 
edasikandumise ohtu piirkonnas; seepärast 
soovitab käivitada Lõuna-Kaukaasia 
julgeoleku- ja koostöökonverentsi, mis 
hõlmaks kõiki asjassepuutuvaid riike ning 
asjaomaseid piirkondlikke ja 
ülemaailmseid osalejaid, et koostada 
Lõuna-Kaukaasia stabiilsuse pakt; 
väljendab heameelt Türgi ja Armeenia 
valitsuse hiljutise lähenemise üle ning 
nõuab tungivalt kokkulepete ratifitseerimist 
riikide parlamentide poolt;  

53. nõuab, et asepresident ja kõrge esindaja 
suurendaks Euroopa Liidu jõupingutusi 
ennetada tõhusalt konflikte ja leida 
rahvusvahelise õiguse alusel rahumeelne 
lahendus Mägi-Karabahhi ja Transnistria 
konfliktidele, eelkõige aga Venemaa ning 
Gruusia ja viimase separatistlike 
piirkondade Lõuna-Osseetia ja Abhaasia 
konfliktidele, andes Genfi kõnelustele uue 
hoo; rõhutab külmutatud konfliktide 
edasikandumise ohtu piirkonnas; väljendab 
heameelt Türgi ja Armeenia valitsuse 
hiljutise lähenemise üle ning nõuab 
tungivalt kokkulepete ratifitseerimist 
riikide parlamentide poolt;  

Or. en 
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54. rõhutab, et rahuprotsessi 
läbirääkimisi tuleb pidada kindlalt 
piiritletud ajalises raamistikus ja 
vastastikuse usalduse õhkkonnas; on 
seisukohal, et nende eesmärgiks peaks 
olema iseseisva, demokraatliku ja 
elujõulise Palestiina riigi loomine 1967. 
aasta piirides, kusjuures see riik elaks 
kõrvuti Iisraeli riigiga rahus ja julgeolekus, 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, 
kooskõlas ÜRO kõikide asjakohaste 
resolutsioonidega; 

54. taunib Lähis-Ida nn rahuprotsessi 
haletsusväärset läbikukkumist; kordab, et 
toetab iseseisva, demokraatliku ja 
elujõulise Palestiina riigi loomist 1967. 
aasta piirides, kusjuures see riik elaks 
kõrvuti Iisraeli riigiga rahus ja julgeolekus, 
rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, 
kooskõlas ÜRO kõikide asjakohaste 
resolutsioonidega; 
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59. märgib, et pärast valimisi on 
Afganistanis nüüd algamas otsustava 
tähtsusega ja kriitiline periood, kuna 
Kabulis moodustatakse uus valitsus, mis 
annab võimaluse kujundada uus 
tegevuskava ja sõlmida afgaani rahvaga 
uus leping; 

59. märgib, et olukord Afganistanis on 
jätkuvalt kriitiline ning ELi ja NATO 
poliitika suund ja koordineerimine 
ebaselged; nõuab sõjataktika põhjalikku 
läbivaatamist, luureteabe kogumise ja 
kasutamise parandamist, meetmeid ELi 
tsiviilvaldkonna panuse suurendamiseks, 
et ehitada üles stabiilne ja elujõuline 
Afganistani riik, ning intensiivsemat 
diplomaatiat, et sõlmida afgaani rahvaga 
uus leping; 

Or. en 
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60. tunnustab nõukogu tegevuskava 
Euroopa Liidu tegevuse tõhustamiseks 
Afganistanis ja Pakistanis, mille 
üldasjade ja välissuhete nõukogu 2009. 
aasta oktoobris heaks kiitis, ning 
tunnustab deklaratsiooni, milles nõukogu 
kinnitab taas oma valmidust aidata 
lahendada selle piirkonna probleeme 
koostöös asjaomaste riikide ja 
rahvusvaheliste partneritega; rõhutab 
aga, et kava jääb pelgalt kavaks, kuni ELi 
liikmesriigid ei ole endale võtnud selget 
kohustust selle elluviimist omalt poolt 
toetada; kutsub nõukogu, komisjoni ja 
eesistujariiki Rootsit üles tegema ühiselt 
pingutusi, et seda kava hakataks 
rakendama viivitamatult ja veel enne 
2009. aasta lõppu; nõuab, et nõukogu 
edendaks tõhusamalt Euroopa Liidu 
politseimissiooni (EUPOL) isikkoosseisu 
täielikku rakendamist, et panna alus 
jätkusuutlikule ja tõhusale 
tsiviilpolitseikorraldusele, millega saaks 
parandada julgeolekukeskkonda; 

60. võtab teadmiseks Euroopa Ülemkogu 
2009. aasta detsembri järeldused ja 28. 
jaanuaril 2010 peetud Londoni 
konverentsi tulemused, milles võeti 
pikaajalised kohustused Afganistani riigi 
stabiilsuse ja arenguga seoses; 

Or. en 

 


