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Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
(ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta 2008. aastal, mis esitatakse 
Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II 
osa G jao punktile 43 
2009/2057(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 40 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. on seisukohal, et võttes arvesse ELi 
välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika 
jätkuvat arengut ning austades kummagi 
organisatsiooni sõltumatust otsuste 
vastuvõtmisel peaksid Euroopa Liit ja 
NATO tegema tihedamat ja tõhusamat 
koostööd, ilma et see piiraks ÜRO 
põhikirjast tulenevate ELi rahvusvaheliste 
kohustuste täitmist; soovitab seda silmas 
pidades läbi vaadata nn Berliin-pluss 
kokkulepped ja pidada rohkem 
strateegilist dialoogi, mis keskenduks 
ühistele strateegilistele huvidele ja 
ettenägematuteks asjaoludeks valmisoleku 
kavandamisele; nõuab tungivalt 
laialdasema praktilise koostöö 
hõlbustamist sõjalisel ja tsiviiltasandil, 
eelkõige juhtudel, kui mõlemad 
organisatsioonid osalevad samal 
operatsioonil; taunib sellega seoses Türgi 
ja Küprose jätkuvat konflikti, mis aina 
enam kahjustab nii ELi kui NATO 
tõhusust ja usaldusväärsust; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\807373ET.doc  PE433.004v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
3.3.2010 A7-0023/18 

Muudatusettepanek  18 

Willy Meyer, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0023/2010 

Gabriele Albertini 

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
(ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta 2008. aastal, mis esitatakse 
Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II 
osa G jao punktile 43 
2009/2057(INI) 
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Lõige 1 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. taunib Euroopa Liidus levivat 
militariseerimist, mis on tugevnenud 
pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist ja 
sellega kehtestatud muudatusi, näiteks 
Euroopa välisteenistus ning asepresidendi 
ja kõrge esindaja roll; rõhutab, et ühine 
välis- ja julgeolekupoliitika peaks 
põhinema rahumeelsetel põhimõtetel ja 
julgeoleku demilitariseerimisel; 

Or. en 
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Lõige 40 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  40 a. märgib, et ühine välis- ja 
julgeolekupoliitika peaks olema NATO 
struktuuridest rangelt eraldatud; taunib 
NATO rolli maailmas; nõuab USA ja 
kõigi välisriikide sõjaväebaaside sulgemist 
ELi liikmesriikide territooriumil; rõhutab, 
et sõjalisteks kuludeks ettenähtud 
vahendid tuleks suunata 
tsiviileesmärkidele ja aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamisele; 

Or. en 
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Lõige 43 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  43 a. kordab, et ei tunnusta Kosovo 
ühepoolset iseseisvusdeklaratsiooni; 
märgib, et see deklaratsioon loob ohtliku 
pretsedendi ja on vastuolus 
rahvusvahelise õigusega; nõuab ühist 
rahuldavat lahendust ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244/99 
alusel, milles kinnitatakse kõigi ELi 
liikmesriikide ustavust suveräänsuse ja 
territoriaalse terviklikkuse põhimõtetele, 
järgides rahvusvahelist õigust, sest see on 
ainus viis leida püsiv lahendus, mis aitab 
piirkonnas rahu saavutada; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 57 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  57 a. väljendab kahetsust, et Maroko 
Kuningriik tõkestab Lääne-Sahara 
dekoloniseerimisprotsessi; palub 
nõukogul ja komisjonil pidada selle 
konflikti lahendamist Vahemere Liidu 
prioriteediks; palub nõukogul ja 
komisjonil teha selles raamistikus tööd, et 
Lääne-Sahara saaks vastavalt ÜRO 
resolutsioonidele iseotsustusõiguse; peab 
kahetsusväärseks Maroko vastutust 
kõnealuse olukorra pärast; mõistab 
hukka inimõiguste rikkumise ja 
inimõiguste kaitsjate represseerimise 
selles riigis; taunib sellega seoses asjaolu, 
et EL on andnud Marokole eristaatuse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 59 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  59 a. kordab, et valimised Afganistanis 
toimusid sõja ja korruptsiooni 
tingimustes, puudus valijate register, 
naiste olukord ei ole paranenud ja 
elanikkonda ähvardati; nõuab ELi 
liikmesriikide vägede ja kõigi välisriikide 
vägede väljaviimist Afganistanist, kuna 
nad viivad ellu USA strateegiat, millega 
taotletakse üksnes militaarset lahendust; 
rõhutab, et Afganistan vajab stabiilsust, 
kuid mitte sõjaliste vahendite, vaid 
arenguabi kaudu; taunib asjaolu, et 
konfliktis hukkub jätkuvalt tsiviilelanikke, 
ja märgib, et seda probleemi on ka NATO 
ise tunnistanud; 

Or. en 
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Lõige 68 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  68 a. märgib, et pärast operatsiooni 
EUNAVFOR Atalanta algust on 
rünnakud sagenenud, muutunud 
vägivaldsemaks ja levinud ka lõuna poole; 
nõuab ELi liikmesriikide laevastike 
piirkonnast väljaviimist; palub nõukogul 
ja komisjonil vaadata läbi oma strateegia 
ning keskenduda probleemi tegelikele 
põhjustele, milleks on äärmine vaesus 
ning asjaolu, et kolmandad osapooled 
destabiliseerivad Somaaliat ja kogu 
piirkonda; 

Or. en 

 
 


