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Muudatusettepanek  16 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
2010/2299(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõike 70 esimene taane 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

- EUPOL AFGANISTANi mõju on 
ebapiisav, sest puudub selge strateegia ja 
missioon ei ole kindlalt seotud Ameerika 
Ühendriikide AFPAK strateegiaga; 

- EUPOL AFGANISTANi mõju on 
suunatud ja keskendub üksnes 
kõrgetasemelistele ametnikele ning see 
lisati alles hiljuti ELi AFPAKi 
tegevuskavasse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  17 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler 

fraktsiooni PPE nimel 
 
Raport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika areng pärast Lissaboni lepingu jõustumist 
2010/2299(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 78 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat 
üles võtma meetmeid, mida on vaja 
Euroopa ressursside ja võimekuse 
võimaliku kasutuse optimeerimiseks 
tsiviilmissioonide alal, ja märgib murega, 
et suuri kulutusi tehakse missioonide 
EUJUST LEX Iraak ja EUPOL 
AFGANISTAN julgeolekumeetmetele, mis 
on usaldatud julgeolekut tagavate 
eraettevõtjate hoolde; 

78. kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat 
üles võtma meetmeid, mida on vaja 
Euroopa ressursside ja võimekuse 
võimaliku kasutuse optimeerimiseks 
tsiviilmissioonide alal, ja märgib murega, 
et suuri kulutusi tehakse missioonide 
EUJUST LEX Iraak ja EUPOL 
AFGANISTAN julgeolekumeetmetele, mis 
on usaldatud julgeolekut tagavate 
eraettevõtjate hoolde, kuna tollal polnud 
muid võimalusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 87 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

87. tunnustab NATOt alustalana 
ühiskaitses nende liikmesriikide jaoks, kes 
on NATO liikmed; meenutab ELi ja 
NATO vahelise tulemusliku koostöö 
vajadust eelkõige juhtudel, kui need kaks 
organisatsiooni tegutsevad samas 
valdkonnas; ootab kõrge esindaja 
ettepanekuid, mille esitamine tehti talle 
ülesandeks Euroopa Ülemkogu 2010. aasta 
septembri järeldustega, mis käsitlevad ELi 
ja NATO koostööd kriisiohjamise alal; 

87. kinnitab, et NATO-l on ühiskaitse 
alustala roll ka nende liikmesriikide jaoks, 
kes ei ole tema liikmed; meenutab ELi ja 
NATO vahelise tulemusliku koostöö 
vajadust eelkõige juhtudel, kui need kaks 
organisatsiooni tegutsevad samas 
valdkonnas; ootab kõrge esindaja 
ettepanekuid, mille esitamine tehti talle 
ülesandeks Euroopa Ülemkogu 2010. aasta 
septembri järeldustega, mis käsitlevad ELi 
ja NATO koostööd kriisiohjamise alal; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 14 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. soovib tugevdada koostööd ELi riikide 
parlamentidega ÜVJP ja ÜJKP 
demokraatliku kontrolli valdkonnas, 
eesmärgiga tugevdada vastastikku nende 
mõjuvõimu teiste Euroopa institutsioonide 
ja liikmesriikide poliitiliste valikute üle, 
austades samas täielikult riikide 
parlamentide kaitsepoliitilisi õigusi; 
väljendab kahetsust selle pärast, et 4–5. 
aprillil 2011. aastal toimunud ELi 
liikmesriikide parlamentide esimeeste 
konverentsil ei jõutud kokkuleppele 
ÜVJPd ja ÜJKPd käsitleva 
parlamentidevahelise konverentsi aspektide 
osas; tuletab meelde, et Lissaboni lepingu 
riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus 
käsitleva protokolli nr 1 artiklis 9 on selgelt 
sätestatud, et parlamentidevahelise koostöö 
tulemusliku ja regulaarse korralduse ja 
edendamise liidus määravad üheskoos 
kindlaks Euroopa Parlament ja riikide 
parlamendid;  

14. soovib tugevdada koostööd ELi riikide 
parlamentidega ÜVJP ja ÜJKP 
demokraatliku kontrolli valdkonnas, 
eesmärgiga tugevdada vastastikku nende 
mõjuvõimu teiste Euroopa institutsioonide 
ja liikmesriikide poliitiliste valikute üle, 
austades samas täielikult riikide 
parlamentide kaitsepoliitilisi õigusi; 
väljendab kahetsust selle pärast, et 4–5. 
aprillil 2011. aastal toimunud ELi 
liikmesriikide parlamentide esimeeste 
konverentsil ei jõutud kokkuleppele 
ÜVJPd ja ÜJKPd käsitleva 
parlamentidevahelise konverentsi aspektide 
osas ning jääb ootama, et riiklike 
parlamentidega jõutaks kokkuleppele uute 
parlamentidevahelise koostöö vormides 
selles valdkonnas; tuletab meelde, et 
Lissaboni lepingu riikide parlamentide rolli 
Euroopa Liidus käsitleva protokolli nr 1 
artiklis 9 on selgelt sätestatud, et 
parlamentidevahelise koostöö tulemusliku 
ja regulaarse korralduse ja edendamise 
liidus määravad üheskoos kindlaks 
Euroopa Parlament ja riikide parlamendid;  

Or. en 
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2010/2299(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 9 

 
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 
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; kordab, et 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 
1973 antud mandaati Liibüa tsiviilelanike 
kaitsmiseks ei tohiks ületada ülemäärase 
jõu kasutamisega; kutsub asepresidenti ja 
kõrget esindajat üles tegema konkreetseid 
algatusi, et peagi tagada relvarahu 
eesmärgiga peatada verevalamine ja 
Liibüa rahva kannatused; nõuab, et 
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asepresident ja kõrge esindaja osaleks 
kindlakäeliselt ja vahetult sellesuunaliste 
poliitiliste algatuste tegemisel; peab 
ülioluliseks teha tihedat koostööd ajutise 
rahvusliku üleminekunõukoguga, Aafrika 
Liiduga ja Araabia Liigaga, et leida 
praegusele sõjalisele konfliktile poliitilised 
ja diplomaatilised lahendused, sealhulgas 
Gaddafi režiimi tagasiastumise eesmärk; 
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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Lõige 71 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

71. tunneb heameelt nõukogu otsuse üle 
algatada EUFOR Liibüa missioon 
humanitaarabi edastamise toetamiseks 
tingimusel, et ÜRO humanitaarasjade 
koordinatsioonibüroo seda taotleb; taunib 
siiski märkimisväärseid viivitusi 
kavandamisprotsessis, mis takistab 
ressursside kiiret kasutuselevõtmist 
kohapeal; peab äärmiselt kahetsusväärseks 
seda, et EUFORi mandaat piirdus 
humanitaarabi aspektidega, samas kui EL 
oleks pidanud võtma endale juhtrolli 
mereseire (embargo jõustamise järelevalve 
ja Frontexi assisteerimine) ning 
humanitaarabi ja tsiviilelanike kaitsel 
Liibüas; tuletab sellega seoses meelde oma 
10. märtsi 2011. aasta resolutsiooni, milles 
kutsuti asepresidenti ja kõrget esindajat 
üles uurima võimalust jõustada embargot 
ÜJKP õhujõudude ja laevastiku kasutamise 
abil; peab kahetsusväärseks mõnede 
liikmesriikide otsust panna EUFOR Liibüa 
laiemale mandaadile veto, viies samal ajal 
iseseisvalt läbi sarnaseid operatsioone; 
nõuab, et alustataks võimaliku keskpika ja 
pikaajalise ÜJKP missiooni kavandamisega 
Liibüas, mis keskenduks julgeolekusektori 
reformile, riiklike institutsioonide 
arendamisele ja piirivalvele; 

71. tunneb heameelt nõukogu otsuse üle 
algatada EUFOR Liibüa missioon 
humanitaarabi edastamise toetamiseks 
tingimusel, et ÜRO humanitaarasjade 
koordinatsioonibüroo seda taotleb; kutsub 
nõukogu andma viivitamata 
humanitaarabi Misrata linnale ja 
muudele asustuskeskustele, kasutades 
selleks mereväeressursse; väljendab 
sügavat muret Liibüa konflikti ohvrite 
arvu kasvu üle ning teadete üle, mille 
kohaselt Gaddafi režiim kasutab 
tsiviilelanike vastu kassettlahingumoona 
ja muid relvi; peab äärmiselt 
kahetsusväärseks seda, et EUFORi 
mandaat piirdus humanitaarabi 
aspektidega, samas kui EL oleks pidanud 
võtma endale juhtrolli mereseire (embargo 
jõustamise järelevalve ja Frontexi 
assisteerimine) ning humanitaarabi ja 
tsiviilelanike kaitsel Liibüas; tuletab 
sellega seoses meelde oma 10. märtsi 2011. 
aasta resolutsiooni, milles kutsuti 
asepresidenti ja kõrget esindajat üles 
uurima võimalust jõustada embargot ÜJKP 
õhujõudude ja laevastiku kasutamise abil; 
peab kahetsusväärseks mõnede 
liikmesriikide otsust panna EUFOR Liibüa 
laiemale mandaadile veto, viies samal ajal 
iseseisvalt läbi sarnaseid operatsioone; 
nõuab, et alustataks võimaliku keskpika ja 
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pikaajalise ÜJKP missiooni kavandamisega 
Liibüas, mis keskenduks julgeolekusektori 
reformile, riiklike institutsioonide 
arendamisele ja piirivalvele; 

Or. en 

 
 


