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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. tunneb heameelt missiooni EULEX 
KOSOVO edukuse üle kogu Kosovo 
territooriumil ning kinnitab, kui tähtis on 
see, et kõik missiooni valdkonnad (politsei, 
kohtud ja toll) saaksid jätkata takistusteta 
toimimist kogu Kosovo territooriumil, 
sealhulgas riigi põhjaosas; 

35. tunneb heameelt missiooni EULEX 
KOSOVO edukuse üle kogu Kosovo 
territooriumil ning kinnitab, kui tähtis on 
see, et kõik missiooni valdkonnad (politsei, 
kohtud ja toll) saaksid kooskõlas ÜRO 
neutraalse staatuse lähenemisviisiga 
jätkata takistusteta toimimist kogu Kosovo 
territooriumil, sealhulgas riigi põhjaosas; 
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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 



 

AM\807326ET.doc  PE432.999v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
3.3.2010 A7-0026/16 

Muudatusettepanek  16 

Maria Eleni Koppa, Ioan Mircea Paşcu, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto 

Gualtieri 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0026/2010 

Arnaud Danjean 

Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 
2009/2198(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 39 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. tuletab meelde, et hoolimata Bosnia ja 
Hertsegoviina jätkuvatest poliitilistest 
raskustest on sealne julgeolekuolukord 
rahulik ja stabiilne, ning rõhutab liidu 
sõjalise operatsiooni Althea panust 
sellesse; toetab nõukogu otsust suunata 
Euroopa Liidu politseimissiooni tegevus 
ümber organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vastasele võitlusele ning 
rõhutab vajadust läheneda õigusriigi 
valdkonnale (politsei – kohtud – vanglad) 
terviklikult; julgustab nõukogu langetama 
kiiresti otsust Althea sõjalise missiooni 
eesmärgi muutmiseks, et keskenduda 
Bosnia sõjaväe väljaõppele; tunneb 
kahetsust, et puudub ühine poliitiline otsus 
rahvusvaheliste jõudude tuleviku kohta 
Bosnias ja Hertsegoviinas, mille tõttu 
mitmed osalevad riigid tõmbuvad 
ühepoolselt missioonist tagasi ning võib 
väheneda Euroopa Liidu Bosnia ja 
Hertsegoviina tegevuse usaldusväärsus ja 
järjekindlus; tuletab nõukogule meelde 
vajadust säilitada ELiga liitumise 
väljavaadet, nagu 2003. aastal 
Thessalonikis kokku lepiti; 

39. tuletab meelde, et hoolimata Bosnia ja 
Hertsegoviina jätkuvatest poliitilistest 
raskustest on sealne julgeolekuolukord 
suhteliselt rahulik ja stabiilne, ning rõhutab 
liidu sõjalise operatsiooni Althea panust 
sellesse; toetab nõukogu otsust suunata 
Euroopa Liidu politseimissiooni tegevus 
ümber organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsiooni vastasele võitlusele ning 
rõhutab vajadust läheneda õigusriigi 
valdkonnale (politsei – kohtud – vanglad) 
terviklikult; julgustab nõukogu langetama 
kiiresti otsust Althea sõjalise missiooni 
eesmärgi muutmiseks, et keskenduda 
Bosnia sõjaväe väljaõppele; tunneb 
kahetsust, et puudub ühine poliitiline otsus 
rahvusvaheliste jõudude tuleviku kohta 
Bosnias ja Hertsegoviinas, mille tõttu 
mitmed osalevad riigid tõmbuvad 
ühepoolselt missioonist tagasi ning võib 
väheneda Euroopa Liidu Bosnia ja 
Hertsegoviina tegevuse usaldusväärsus ja 
järjekindlus; tuletab nõukogule meelde 
vajadust säilitada ELiga liitumise 
väljavaadet, nagu 2003. aastal 
Thessalonikis kokku lepiti; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 87 a. Euroopa Liit ja Venemaa 

rõhutab, et ELi ja Venemaa strateegilise 
partnerluse edasiarendamine peab 
hõlmama sisulist dialoogi 
energiajulgeoleku, kriisiohjamise ja 
konfliktide lahendamise ning tuumarelva 
leviku tõkestamise ja desarmeerimise 
küsimustes; rõhutab, et selle partnerluse 
aluseks peaks olema mõlema osapoole 
lubadus austada rahvusvahelise õiguse 
üldiselt tunnustatud põhimõtteid ja 
norme, muu hulgas ka inimõigusi ja 
territoriaalset terviklikkust, ning 
nimetatud lubadusest kinnipidamine. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. tuletab meelde liidu otsustavat rolli 
Gruusia ja Venemaa vahelise konflikti 
süvenemise ärahoidmises, eeskätt tänu 
vaatlusmissiooni kiirele lähetamisele 12. 
augusti ja 8. septembri 2008. aasta 
kokkulepete täitmise jälgimiseks; kahetseb, 
et Vene Föderatsioon ei ole siiani täitnud 
oma kohustusi, mis on seotud president 
Medvedevi allkirjastatud kokkulepetega; 
rõhutab, et liidu vaatlusmissiooni roll 
Gruusias on pärast OSCE ja NATO 
missioonide lahkumist veelgi olulisem; 

40. tuletab meelde liidu otsustavat rolli 
Gruusia ja Venemaa vahelise konflikti 
süvenemise ärahoidmises, eeskätt tänu 
vaatlusmissiooni kiirele lähetamisele 12. 
augusti ja 8. septembri 2008. aasta 
kokkulepete täitmise jälgimiseks; kahetseb, 
et Vene Föderatsioon ei ole siiani täitnud 
oma kohustusi, mis on seotud nende 
kokkulepetega; rõhutab, et liidu 
vaatlusmissiooni roll Gruusias on pärast 
OSCE ja NATO missioonide lahkumist 
veelgi olulisem; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

52. tunneb heameelt USA uue valitsuse 
avalduste ja seatud eesmärkide üle, milles 
väljendati kohustust tegeleda edasi 
tuumadesarmeerimisega ning nõuab ELi ja 
USA tihedat koostööd tuumarelva leviku 
tõkestamise edendamisel; tervitab samas 
Venemaa Föderatsiooni ja Ameerika 
Ühendriikide otsust jätkata läbirääkimisi 
uue põhjaliku ja õiguslikult siduva lepingu 
sõlmimiseks, mis asendaks 2009. aasta 
detsembris kehtivuse kaotanud strateegilise 
ründerelvastuse piiramise ja vähendamise 
lepingu (START I); ootab, et selles 
küsimuses saavutataks võimalikult kiiresti 
sisulisi tulemusi; 

52. tunneb heameelt USA uue valitsuse 
avalduste ja seatud eesmärkide üle, milles 
väljendati kohustust tegeleda edasi 
tuumadesarmeerimisega ning nõuab ELi ja 
USA tihedat koostööd tuumarelva leviku 
tõkestamise edendamisel; kutsub mõlemat 
Euroopa tuumariiki väljendama oma 
selget toetust sellele kohustusele ning 
algatama uusi meetmeid selle täitmiseks; 
tervitab samas Venemaa Föderatsiooni ja 
Ameerika Ühendriikide otsust jätkata 
läbirääkimisi uue põhjaliku ja õiguslikult 
siduva lepingu sõlmimiseks, mis asendaks 
2009. aasta detsembris kehtivuse kaotanud 
strateegilise ründerelvastuse piiramise ja 
vähendamise lepingu (START I); ootab, et 
selles küsimuses saavutataks võimalikult 
kiiresti sisulisi tulemusi; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 52 a. võtab arvesse Saksamaa 24. oktoobri 
2009. aasta koalitsioonilepingu USA 
tuumarelvade Saksamaalt väljaviimise 
kohta, seda seoses oma toetusega 
president Obama tuumarelvavaba 
maailma poliitikale, soovitavate 
vaheetappidega selle eesmärgi 
realiseerimiseks ning vajadusega anda 
2010. aastal toimuval tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu läbivaatamise 
konverentsil relvastuskontrollile ja 
desarmeerimisele uus impulss; soovitab 
samasugused selged kohustused võtta ka 
teistel liikmesriikidel, kelle pinnal 
paiknevad USA tuumarelvad; tervitab 
sellega seoses Saksamaa, Madalmaade, 
Belgia, Luksemburgi ja Norra 
välisministrite 26 veebruari 2010. aasta 
kirja NATO peasekretärile, milles nõuti 
liidus põhjaliku arutelu algatamist selle 
üle, kuidas jõuda lähemale 
tuumarelvavaba maailma üldisele 
poliitilisele eesmärgile; 

Or. en 



 

AM\807326ET.doc  PE432.999v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
3.3.2010 A7-0026/21 

Muudatusettepanek  21 

Maria Eleni Koppa, Ioan Mircea Paşcu, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto 

Gualtieri 

fraktsiooni S&D nimel 
 
Raport A7-0026/2010 

Arnaud Danjean 

Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 
2009/2198(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 57 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 57 a. tuletab meelde, et Euroopa 
välisteenistus ja ÜJKP missiooni kõik 
töötajad peavad kooskõlas Lissaboni 
lepingu olemuse ja eesmärgiga täielikult 
järgima põhiõiguste hartat, mis on nüüd 
õiguslikult siduv; 

Or. en 

 
 


