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Muudatusettepanek  22 

Sabine Lösing 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Raport A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

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

Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 1 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. juhib tähelepanu sellele, et Lissaboni 
lepingu rakendamine edendab ja 
hoogustab Euroopa Liidu 
militariseerimist veelgi; rõhutab, et 
üldiselt ei ole õige kasutada sõjalist 
sekkumist või muid sõjalisi meetmeid 
konfliktide lahendamiseks või riikide ja 
piirkondade väidetavaks 
stabiliseerimiseks; nõuab seega, et EL 
võtaks endale kohustuse rakendada 
rahumeelset ja mittesõjalist välispoliitikat, 
mis oleks kooskõlas rahvusvahelise 
õigusega, ning tagaks, et Euroopa Liidust 
saaks maailmas vägivalda mittekasutav 
toimija ja vahendaja, kes üritab konflikte 
lahendada ainult mittesõjalisel ja 
rahumeelsel teel, kes vähendab vaesust, 
edendab säästvat arengut ja aastatuhande 
arengueesmärke ning võtab endale lisaks 
sellele kohustuse kontrollida relvastust, 
järgida tuumarelva leviku tõkestamisega 
kehtestatud korda, tuumadesarmeerimist 
ning maailma ressursside ja rikkuse 
õiglast jaotamist, et tagada stabiilsus ja 
heaolu nii ELis kui ka ülejäänud 
maailmas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 14 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. nõuab riikidevahelise 
parlamentaarse assamblee loomist, et 
jälgida ÜVJP ja ÜJKP arengut; nõuab, et 
riikidevahelisel parlamentaarsel 
assambleel oleks õigus: 

 – tagasi lükata või heaks kiita kõik ÜVJP 
meetmed ja ÜVJP tsiviil- või sõjalised 
missioonid; 

 – osaleda enne kõikide ÜVJP meetmete 
rakendamist konsultatsioonides ja saada 
teavet, mille põhjal otsustada, kas anda 
asjaomastele ÜVJP meetmetele ja 
missioonidele oma heakskiit või mitte, 
ning käia ÜVJP ja ÜJKP missioonidel 
kohapeal; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 17 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a. rõhutab, et katastroofe ei tohi 
kasutada ettekäändena vägede 
sisseviimiseks või ümberpaigutamiseks 
ELi piires või sellest väljaspool; rõhutab, 
et selle asemel tuleks tagada vajalike 
ressursside kättesaadavus, et 
kodanikukaitsejõud saaksid 
nõuetekohaselt täita oma ülesandeid 
eranditult tsiviilkaitse valdkonnas; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 17 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 b. kordab, et tsiviil-sõjaline koostöö 
hõlmab ettearvamatut riski, et 
tsiviilelanikke kasutatakse sõjaliste 
eesmärkide saavutamiseks, millel võivad 
olla kaugeleulatuvad tagajärjed, sest 
kohalike elanike silmis kaotavad 
asjaomased isikud oma erapooletuse ja 
puht humanitaarse staatuse; rõhutab, et 
sellest tulenevalt peaksid tsiviil- ja 
sõjalised operatsioonid toimuma kõikides 
valdkondades rangelt eraldi; 

Or. en 
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Lõige 40 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 40 a. nõuab desarmeerimist, sealhulgas 
täielikku tuumadesarmeerimist; lükkab 
tagasi kõik relvastumisüleskutsed nii 
riikide kui ka Euroopa tasandil; 

Or. en 

 
 

 


