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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. väljendab kahetsust ELi liikmesriikide 
soovimatuse pärast võtta vastu ühine 
seisukoht Liibüa kriisi, ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 ja 
selle rakendamise viisi kohta; tunneb 
sügavat muret ohu pärast, et ÜJKP 
elujõuliste asendajatena võidakse kaaluda 
vabatahtlike ajutisi koalitsioone või 
kahepoolset koostööd, sest ühelgi Euroopa 
riigil ei ole võimekust olla märkimisväärne 
julgeoleku- ja kaitsejõud 21. sajandi 
maailmas; tuletab meelde, et Lissaboni 
lepingus on sätestatud võimalus usaldada 
kriisiohjamisoperatsiooni rakendamine 
liikmesriikide rühma kätte, kuid ainult 
nõukogu otsuse raames, milles on kindlaks 
määratud rakendamise eesmärk, ulatus ja 
tingimused, ning kaasates asepresidendi ja 
kõrge esindaja; rõhutab, et ühine 
reageerimine Liibüa sündmustele on 
vältimatult vajalik, et töötada välja 
usaldusväärne uus lähenemisviis ELi 
lõunapoolses naabruspoliitikas, ning 
toonitab, et Saheli ja Aafrika Sarve 
piirkonna strateegia väljatöötamine on veel 
üks konkreetne võimalus tõendada ELi 
võimet reageerida nii julgeoleku- kui ka 
arenguprobleemidele; 

9. väljendab kahetsust ELi liikmesriikide 
suutmatuse pärast võtta vastu ühine 
seisukoht Liibüa kriisi, ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1973 ja 
selle rakendamise viisi kohta; tunneb 
sügavat muret ohu pärast, et ÜJKP 
elujõuliste asendajatena võidakse kaaluda 
vabatahtlike ajutisi koalitsioone või 
kahepoolset koostööd, sest ühelgi Euroopa 
riigil ei ole võimekust olla märkimisväärne 
julgeoleku- ja kaitsejõud 21. sajandi 
maailmas; tuletab meelde, et Lissaboni 
lepingus on sätestatud võimalus usaldada 
kriisiohjamisoperatsiooni rakendamine 
liikmesriikide rühma kätte, kuid ainult 
nõukogu otsuse raames, milles on kindlaks 
määratud rakendamise eesmärk, ulatus ja 
tingimused, ning kaasates asepresidendi ja 
kõrge esindaja; rõhutab, et ühine 
reageerimine Liibüa sündmustele on 
vältimatult vajalik, et töötada välja 
usaldusväärne uus lähenemisviis ELi 
lõunapoolses naabruspoliitikas, ning 
toonitab, et Saheli ja Aafrika Sarve 
piirkonna strateegia väljatöötamine on veel 
üks konkreetne võimalus tõendada ELi 
võimet reageerida nii julgeoleku- kui ka 
arenguprobleemidele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

84. palub liikmesriikidel, kes kuuluvad 
ÜRO Julgeolekunõukogusse, kaitsta 
Euroopa Liidu ühiseid seisukohti ja huve 
ning kutsuda asepresidenti ja kõrget 
esindajat üles tagama Euroopa Liidu 
esindatus selles organisatsioonis ja 
veenma liikmesriike leppima kokku 
rotatsioonisüsteemis, mis tagaks ELile 
ÜRO Julgeolekunõukogus alalise 
liikmelisuse; 

84. palub liikmesriikidel, kes kuuluvad 
ÜRO Julgeolekunõukogusse, kaitsta 
Euroopa Liidu ühiseid seisukohti ja huve 
ning teha tööd ÜRO reformi nimel, mille 
tulemusel EL kui selline saaks alalise 
liikmelisuse; 

Or. en 

 
 


