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Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 12 a. palub komisjonil ja nõukogul 
käivitada iga liikmesriigi sõjaliste 
vahendite ja võimekuse koordineeritud 
hindamine, mis tuleks läbi viia ühiselt 
kokkulepitud kriteeriumide ja ühise 
ajakava alusel, ning nõuab, et nende 
riiklike kaitseanalüüside tulemuste ühist 
kontrollimist, mis oleks osa enne 2012. 
aasta lõppu avaldatava esimese ELi 
kaitsepoliitika valge raamatu 
ettevalmistustest; 

Or. en 
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Lõige 79 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 79 a. nõuab, et asepresident ja kõrge 
esindaja alustaks NATO peasekretäriga 
aktiivset dialoogi seoses NATO 
strateegilise kontseptsiooni praeguse 
läbivaatamisega, et tagada, et NATO 
võtab täielikult arvesse ELi ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika arengut, sh 
võimalikku alalist struktuurset 
kaitsekoostööd;  

Or. en 
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Lõige 33 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. palub asepresidendil ja kõrgel 
esindajal osaleda aruteludes ELi 
liikmesriikide kodaniku- ja sõjalise osaluse 

üle Afganistanis seoses osaluse raamide, 

viisi, ulatuse ja kestusega; 

33. nõuab, et Euroopa Ülemkogu annaks 
asepresidendile ja kõrgele esindajale 
mandaadi osaleda aruteludes ELi 
liikmesriikide kodaniku- ja sõjalise osaluse 

üle Afganistanis seoses osaluse raamide, 

viisi, ulatuse ja kestusega, et määratleda 
uuesti lääneriikide selles sõjas osalemise 
strateegiline eesmärk; 

Or. en 
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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 Bosnia ja 

Hertsegoviina jätkuvate poliitiliste 
raskuste tõttu on sealne julgeolekuolukord 
ebakindel, 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; 

Or. en 

 


