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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. rõhutab, et liit peab kujundama oma 
strateegilist sõltumatust tugeva ja tõhusa 
välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika kaudu, 
et kaitsta rahu, ennetada konflikte, 
tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, 
kaitsta oma kodanike julgeolekut ja neid 
kodanikke, kes muretsevad ÜJKP 
missioonide pärast, seista maailmas oma 
huvide eest ja toetada liidu põhiväärtusi, 
aidates samal ajal kaasa tulemusliku 
mitmepoolsuse saavutamisele 
rahvusvahelise õiguse kaitsmisel ning 
edendades kõikjal maailmas austust 
inimõiguste ja demokraatlike väärtuste 
vastu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis e sätestatud 
eesmärkidega, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja eesmärkide ja 
põhimõtetega, Helsingi lõppakti 
põhimõtetega ning Pariisi harta 
eesmärkidega, kaasa arvatud rahu ja 
julgeolek välispiiridel; 

6. rõhutab, et liit peab kujundama oma 
strateegilist suutlikkust ja struktuuri 
tugeva ja tõhusa välis-, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika kaudu, et kaitsta rahu, 
ennetada konflikte, tugevdada 
rahvusvahelist julgeolekut, kaitsta oma 
kodanike julgeolekut ja neid kodanikke, 
kes muretsevad ÜJKP missioonide pärast, 
seista maailmas oma huvide eest ja toetada 
liidu põhiväärtusi, aidates samal ajal kaasa 
tulemusliku mitmepoolsuse saavutamisele 
rahvusvahelise õiguse kaitsmisel ning 
edendades kõikjal maailmas austust 
inimõiguste ja demokraatlike väärtuste 
vastu kooskõlas Euroopa Liidu lepingu 
artikli 21 lõike 2 punktis e sätestatud 
eesmärkidega, Ühinenud Rahvaste 
Organisatsiooni põhikirja eesmärkide ja 
põhimõtetega, Helsingi lõppakti 
põhimõtetega ning Pariisi harta 
eesmärkidega, kaasa arvatud rahu ja 
julgeolek välispiiridel; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. kutsub nõukogu üles, arvestades 
solidaarsuse klausli lisamist uude 
lepingusse, uuesti alustama Barnier’ 2006. 
aasta mai aruande põhjal arutelu Euroopa 
kodanikukaitse üksuse loomiseks, mis 
võimaldaks liikmesriikidel koondada oma 
vahendid ning reageerida tõhusalt ja ühiselt 
loodus- või inimeste põhjustatud 
katastroofidele nii liidus kui ka sellest 
väljaspool; on seisukohal, et sõjaline 
ÜJKP peab võimaldama reageerida ka 
nimetatud tsiviilohtudele; 

15. kutsub nõukogu üles, arvestades 
solidaarsuse klausli lisamist uude 
lepingusse, uuesti alustama Barnier’ 2006. 
aasta mai aruande põhjal arutelu Euroopa 
kodanikukaitse üksuse loomiseks, mis 
võimaldaks liikmesriikidel koondada oma 
vahendid ning reageerida tõhusalt ja ühiselt 
loodus- või inimeste põhjustatud 
katastroofidele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  19 a. kutsub kõrget esindajat ja komisjoni 
asepresidenti, nõukogu ning liikmesriike 
üles tasakaalustama tsiviil- ja sõjaliste 
operatsioonide planeerimisvõimet ning 
tagama, et EJKP missioonid varustataks 
asjakohase ja piisava erialateabega 
kohtuvõimu, tsiviilhalduse, tolli ja 
vahendamise alal; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab vajadust panna võimalikult 
kaasavate kriteeriumide põhjal kiiresti alus 
püsivale struktuursele koostööle, mis 
suurendaks liikmesriikide osalust ÜJKPs; 

21. rõhutab vajadust panna võimalikult 
kaasavate kriteeriumide põhjal kiiresti alus 
püsivale struktuursele koostööle, mis 
suurendaks liikmesriikide osalust ÜJKPs; 
palub sellega seoses kõrgel esindajal ja 
komisjoni asepresidendil koostada 
ettepanek, milles käsitletaks põhjalikult 
parlamentaarset aruandekohustust ja 
demokraatlikku kontrolli püsiva 
struktuurse koostöö üle; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

67. toetab konkurentsivõimelise Euroopa 
kaitsesektori tööstusliku ja tehnoloogilise 
baasi ning avatud ja läbipaistva Euroopa 
kaitsevarustuse turu loomist; kutsub 
liikmesriike sellega seoses üles jätkama 
jõupingutusi uurimis- ja arendustegevuse 
valdkonnas, pidades kinni kohustusest 
kulutada nimetatud tegevusele 2% 
kaitsekulutustest, ning võtma 
kooskõlastatult üle kaitsepaketi 
direktiivid; 

67. tuletab meelde, et Euroopa avalik 
arvamus ei toeta kaitsekulutuste 
suurendamist ning et Euroopa 
kaitsesektori tööstusliku ja tehnoloogilise 
baasi rajamisel peaks põhieesmärk olema 
ulatuslikumast rahvusvahelisest koostööst 
ja sünergiast tulenev mastaabisääst ja 
kokkuhoid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  84 a. tervitab asjaolu, et EL on sageli 
reageerinud ÜRO konkreetsetele 
nõudmistele, kuid märgib samas, et EL ei 
saa asendada ÜROd või olla tema 
aseaineks eelkõige peamiselt sõjalise 
loomuga missioonide valdkonnas; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab eriti meetmete 
kiireloomulisust, et föderaalne 
üleminekuvalitsus saaks hoida ja 
laiendada kontrolli Somaalia 
territooriumi üle; seetõttu väljendab 
heameelt selle üle, et nõukogu leppis 25. 
jaanuaril 2010 kokku ÜJKP sõjalise 
missiooni lähetamises (ELi sõjaline 
väljaõppemissioon, EUTM Somalia), et 
aidata kaasa Somaalia julgeolekujõudude 
väljaõppele Ugandas, tehes tihedat 
koostööd ELi partneritega, sealhulgas 
föderaalse üleminekuvalitsuse, Uganda, 
Aafrika Liidu, ÜRO ja Ameerika 
Ühendriikidega; kutsub seega kõrget 
esindajat üles Euroopa Parlamenti 
teavitama ja parlamendiga konsulteerima; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. rõhutab ELi operatsioonide 
käigusomandatud kogemuste protsessi 
tähtsust ning palub nõukogul kaaluda, 
milline mehhanism võimaldaks kaasata 
parlamenti sellesse protsessi; soovib 
sellega seoses, et parlamenti teavitataks 
esimesest aastaaruandest tsiviilmissioonide 
käigus omandatud kogemuste 
väljaselgitamise ja kasutamise kohta; 
nõuab, et asepresident ja kõrge esindaja 
viiks läbi eelmiste ja praeguste 
EJKP/ÜJKP missioonide põhjaliku 
auditeerimise, et selgitada välja nende 
tugevad ja nõrgad küljed; 

46. rõhutab ELi operatsioonides 
omandatud kogemuste protsessi tähtsust 
ning palub nõukogul kaaluda, milline 
mehhanism võimaldaks kaasata parlamenti 
sellesse protsessi; soovib sellega seoses, et 
parlamenti teavitataks esimesest 
aastaaruandest tsiviilmissioonide käigus 
omandatud kogemuste väljaselgitamise ja 
kasutamise kohta; nõuab, et asepresident ja 
kõrge esindaja viiks läbi eelmiste ja 
praeguste EJKP/ÜJKP missioonide 
põhjaliku ja läbipaistva auditeerimise, et 
selgitada välja nende tugevad ja nõrgad 
küljed; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. toetab kava luua kriiside ohjamiseks 
kriisiohjamise ja planeerimise direktoraat, 
mis tegeleb liidu tsiviil- ja sõjaliste 
operatsioonide planeerimisega 
strateegilisel tasandil ja aitab kujundada 
ÜJKPd, eelkõige selle tsiviil- ja sõjalise 
võimsuse suurendamise osas; tunneb 
seetõttu kahetsust, et selle uue struktuuri 
loomisel on tekkinud märkimisväärseid 
viivitusi; nõuab tihedat koostööd Euroopa 
Liidu välisteenistuse raames ühelt poolt 
kriisiohjamise ja planeerimise direktoraadi 
ja muude ÜJKP struktuuride ning teiselt 
poolt kriisiplatvormi ja teiste komisjoni 
asjaomaste talituste vahel, mis peaksid 
olema hõlmatud poolt kriisiohjamise ja 
planeerimise direktoraadiga, et rajada 
koordineeritud strateegilise kavandamise 
suutlikkus tervikliku Euroopa 
lähenemisviisi väljatöötamise jaoks;  

19. toetab kava luua kriiside ohjamiseks 
kriisiohjamise ja planeerimise direktoraat, 
mis tegeleb liidu tsiviil- ja sõjaliste 
operatsioonide planeerimisega 
strateegilisel tasandil ja aitab kujundada 
ÜJKPd, eelkõige selle tsiviil- ja sõjalise 
võimsuse suurendamise osas; tunneb 
seetõttu kahetsust, et selle uue struktuuri 
loomisel on tekkinud märkimisväärseid 
viivitusi; nõuab sellega seoses Euroopa 
Liidu välisteenistuse raames 
konfliktiennetuse, tsiviilkriiside ohje ja 
rahutagamise peadirektoraadi loomist, 
mis ühendaks kriisiohjamise ja 
planeerimise direktoraati ning komisjoni 
kriisiplatvormi, ilma et see piiraks 
Lissaboni lepingu artikli 31 lõikes 4 
sätestatud liikmesriikide eesõigust 
kaitsepoliitika küsimustes, et rajada 
koordineeritud strateegilise kavandamise 
suutlikkus tervikliku Euroopa 
lähenemisviisi väljatöötamise jaoks;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. tuletab meelde, et kasvavate 
operatiivvajaduste rahuldamiseks ja 
kriisiohjamise professionaalsemaks 
muutmiseks peab liit suurendama oma 
tsiviil- ja sõjalist võimsust; kutsub 
nõukogu üles määratlema uue peaülesande, 
mis võiks hõlmata nii tsiviil- kui ka sõjalist 
valdkonda ning mille puhul pandaks 
eelkõige rõhku võimete tõhusale 
suurendamisele; 

56. tuletab meelde, et kasvavate 
operatiivvajaduste rahuldamiseks ja 
kriisiohjamise professionaalsemaks 
muutmiseks peab liit täiustama oma tsiviil- 
ja sõjalisi võimeid, ka selles, mis puudutab 
liidu käsutusse antavate tsiviilplaneerijate 
arvu; kutsub nõukogu üles määratlema uue 
peaülesande, mis võiks hõlmata nii tsiviil- 
kui ka sõjalist valdkonda ning mille puhul 
pandaks eelkõige rõhku võimete tõhusale 
suurendamisele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. nõuab, et nõukogu kaaluks ÜJKP 
sõjalise missiooni lähetamist, et vahetada 
välja rahuvalvejõud KFOR; 

välja jäetud 

Or. en 

 
 


