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Lõige 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. kordab oma seisukohta, mille kohaselt 
tuleks välja töötada ELi välispoliitika ühtne 
strateegia, mis põhineb Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkidel 
ja põhimõtetel ning milles tuleks selgelt 
määratleda ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika huvid; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles parlamendi asjaomaseid 
organeid sellesse töösse täielikult 
kaasama; 

4. kordab oma seisukohta, mille kohaselt 
tuleks välja töötada ELi välispoliitika ühtne 
strateegia, mis põhineb Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 21 sätestatud eesmärkidel 
ja põhimõtetel ning milles tuleks selgelt 
määratleda ELi ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika huvid; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat üles kasutama oma volitusi täiel 
määral ära, et algatada, viia ellu ja tagada 
ÜVJP järgimine, parlamendi asjaomaseid 
organeid sellesse töösse täielikult kaasates; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. võtab teadmiseks oma aluslepingust 
tuleneva kohustuse määrata üheskoos 
liikmesriikide parlamentidega kindlaks 
parlamentidevahelise koostöö tulemuslik ja 
regulaarne korraldus ning edendamine, 
eeskätt ühise välis-, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika valdkonnas; 

18. võtab teadmiseks oma aluslepingust 
tuleneva kohustuse määrata üheskoos 
liikmesriikide parlamentidega kindlaks 
parlamentidevahelise koostöö tulemuslik ja 
regulaarne korraldus ning edendamine, 
eeskätt ühise välis-, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika valdkonnas; peab 
kahetsusväärseks, et seni puudub 
kokkulepe, kuidas seda ülesannet edasi 
lahendada; rõhutab, et tema enda 
esindatus mis tahes uut tüüpi 
parlamentidevahelises koostöös peaks 
olema nii suur, et see kajastaks tema rolli 
ulatust ja olulisust välisasjades, ning 
kordab selle põhjal veel kord oma 
valmidust jõuda liikmesriikide 
parlamentidega kokkuleppele, mille 
tulemusena muutuks Euroopa Liidu kui 
ülemaailmse osalise parlamentaarne 
mõõde oluliselt kaalukamaks; 
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Lõige 33 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. on seisukohal, et ELile tuleks anda 
ÜRO Peaassamblees vajalikud volitused, 
mille raames saavad uued ELi esindajad 
tulemuslikult kaasa rääkida ülemaailmsetes 
küsimustes, säilitades samas oma 
vaatlejastaatuse; kutsub ELi üles 
konsulteerima ÜRO liikmesriikidega 
täielikult ja ulatuslikult; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi tõhusast osalusest ÜRO 
Peaassamblee töös; on seisukohal, et 
suurtele piirkondlikele ja ülemaailmsetele 
probleemidele lahenduse leidmiseks on 
hädavajalik kaasata ELi strateegilised 
partnerid; soovitab lisaks sellele anda 
strateegilistele partnerlustele mitmepoolse 
mõõtme, võttes ülemaailmsed probleemid 
ELi kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda; nõuab 
tungivalt, et Prantsusmaa ja 
Ühendkuningriik ÜRO Julgeolekunõukogu 
püsiliikmetena ja vastavalt ELi lepingu 
artikli 34 lõikele 2 kutsuksid asepresidenti 
ja kõrget esindajat tutvustama ELi 
seisukohta, kui EL on määratlenud oma 
seisukoha ÜRO Julgeolekunõukogu 
päevakorras sisalduva küsimuse kohta; on 

33. on seisukohal, et ELile tuleks anda 
ÜRO Peaassamblees vajalikud volitused, 
mille raames saavad uued ELi esindajad 
tulemuslikult kaasa rääkida ülemaailmsetes 
küsimustes, säilitades samas oma 
vaatlejastaatuse; kutsub ELi üles 
konsulteerima ÜRO liikmesriikidega 
täielikult ja ulatuslikult; soovitab 
kahepoolsetel ja mitmepoolsetel 
tippkohtumistel strateegiliste partneritega 
käsitleda päevakorra olulise punktina 
küsimust ELi tõhusast osalusest ÜRO 
Peaassamblee töös; on seisukohal, et 
suurtele piirkondlikele ja ülemaailmsetele 
probleemidele lahenduse leidmiseks on 
hädavajalik kaasata ELi strateegilised 
partnerid; soovitab lisaks sellele anda 
strateegilistele partnerlustele mitmepoolse 
mõõtme, võttes ülemaailmsed probleemid 
ELi kahepoolsete ja mitmepoolsete 
tippkohtumiste päevakorda; palub 
Prantsusmaal ja Ühendkuningriigil ÜRO 
Julgeolekunõukogu püsiliikmetena ja 
vastavalt ELi lepingu artikli 34 lõikele 2 
taotleda, et asepresidenti ja kõrget 
esindajat kutsutaks tutvustama ELi 
seisukohta, kui EL on määratlenud oma 
seisukoha ÜRO Julgeolekunõukogu 
päevakorras sisalduva küsimuse kohta; on 
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seisukohal, et Euroopa Liit peaks olema 
esindatud mitmepoolsetes 
finantsorganisatsioonides, eelkõige 
Rahvusvahelises Valuutafondis ja 
Maailmapangas, ilma et see piiraks 
liikmesriikide esindatust; 

seisukohal, et euroala peaks olema 
esindatud mitmepoolsetes 
finantsorganisatsioonides, eelkõige 
Rahvusvahelises Valuutafondis ja 
Maailmapangas; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. nõuab tungivalt ELi ja USA vahelise 
ulatusliku strateegia väljaarendamist 
julgeoleku olukorra parandamise kohta 
Lähis-Idas, Iraanis, Afganistanis ja 
Pakistanis, mis hõlmab koostööd Türgi, 
Venemaa ja Hiinaga; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

40. kinnitab kõigi Lääne-Balkani riikide 
väljavaadet saada ELi liikmeks ja rõhutab, 
et nii selle piirkonna riigid kui ka EL 
peavad selle protsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; tuletab meelde, et ELi 
laienemise väljavaade on oluline stiimul 
Lääne-Balkani riikide poliitiliste ja 
majandusreformide jätkumisele, mis aitab 
tulemuslikult edendada piirkonna 
stabiilsust ja arengut; 

40. kinnitab kõigi Lääne-Balkani riikide 
perspektiivi saada ELi liikmeks ja rõhutab, 
et nii selle piirkonna riigid kui ka EL 
peavad laienemisprotsessi huvides tegema 
järjepidevat tööd; tuletab meelde, et ELi 
laienemise väljavaade on oluline stiimul 
Lääne-Balkani riikide poliitiliste ja 
majandusreformide jätkumisele, mis aitab 
tulemuslikult edendada piirkonna 
stabiilsust ja arengut; 

Or. en 



 

AM\866324ET.doc  PE465.578v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
4.5.2011 A7-0168/6 

Muudatusettepanek  6 

Andrew Duff 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Raport A7-0168/2011 

Gabriele Albertini 

Nõukogu 2009. aasta aruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
(ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta, mis esitatakse Euroopa Parlamendile 
vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II osa G jao punktile 43 
2010/2124(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

42. märgib, et olukord Kosovos on 
stabiilne ja rahumeelne, kuid habras; 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes ning kutsub ELi üles 
tähelepanelikult jälgima demokraatia 
olukorda Kosovos; nõuab tungivalt, et kõik 
asjaosalised astuksid samme, et parandada 
kõigi Kosovos elavate inimeste õigusi ja 
elutingimusi ning rõhutab, et valimisreform 
ja õiglased valimised on Kosovo 
käimasoleva demokraatliku ülemineku 
tähtis osa; kutsub Kosovo poliitikuid üles 
põhiseadust austama; nõuab tungivalt, et 
Kosovo uus valitsus ja parlament 
parandaksid edaspidi valimisprotsessi, et 
tagada Kosovo kodanike demokraatlikud 
õigused ja tugevdada riigi ELiga ühinemise 
väljavaadet; on teadlik, et mitte kõik 
liikmesriigid ei ole tunnustanud Kosovo 
iseseisvust; 

42. märgib, et olukord Kosovos on 
stabiilne ja rahumeelne, kuid habras; 
väljendab muret tõsiste probleemide ja 
valimisseaduse rikkumiste pärast viimaste 
valimiste käigus paljudes 
omavalitsusüksustes ning kutsub ELi üles 
tähelepanelikult jälgima demokraatia 
olukorda Kosovos; nõuab tungivalt, et kõik 
asjaosalised astuksid samme, et parandada 
kõigi Kosovos elavate inimeste õigusi ja 
elutingimusi, ning rõhutab, et 
valimisreform ja õiglased valimised on 
Kosovo käimasoleva demokraatliku 
ülemineku tähtis osa; kutsub Kosovo 
poliitikuid üles põhiseadust austama; 
nõuab tungivalt, et Kosovo uus valitsus ja 
parlament parandaksid edaspidi 
valimisprotsessi, et tagada kõigi Kosovo 
kodanike demokraatlikud õigused ja 
tugevdada riigi ELiga ühinemise 
väljavaadet; peab kahetsusväärseks, et 
mitte kõik liikmesriigid ei ole tunnustanud 
Kosovo iseseisvust; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 45 a. taunib Kreeka ja endise Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariigi / Makedoonia 
vahelise vaidluse jätkumist viimase 
ametliku nime teemal ning kiidab heaks 
ÜRO ja komisjoni püüdlused küsimuse 
lahendamiseks; 

Or. en 
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Lõige 60 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

60. rõhutab vajadust uuendada lähenemist 
Türgi ühinemisläbirääkimistele, et vältida 
võimalikku seisakut ELi ja Türgi 
vahelistes suhetes; tervitab nõukogu 14. 
detsembri 2010. aasta avaldust, milles 
kutsuti üles tihedamale koostööle 
julgeoleku- ja välispoliitika probleeme 
hõlmavate ühiste huvide osas; on 
seisukohal, et Ankara üha aktiivsem 
välispoliitika tekitab ÜVJP seisukohast 
uusi probleeme ja võimalusi; soovitab 
tungivalt asepresidendil ja kõrgel esindajal 
kaasata Türgi ametlikku dialoogi selliste 
strateegiliste põhiküsimuste puhul nagu 
energiapoliitika, Lääne-Balkani ja 
Kaukaasia piirkonna stabiilsus, Iraani 
tuumaprogramm või Lähis-Ida tärkav 
demokraatia, kooskõlastades nii paremini 
eesmärke ning tuues kahepoolsetesse 
suhetesse uut dünaamikat; rõhutab siiski, et 
see dialoog ei tohiks Türgi 
ühinemisprotsessi asendada, vaid peaks 
seda täiendama ja tugevdama; 

60. rõhutab vajadust pikaajalise 
strateegilise vaatenurga järele, millest nii 
EL kui Türgi oma edasistes suhetes 
lähtuksid; tervitab nõukogu 14. detsembri 
2010. aasta avaldust, milles kutsuti üles 
tihedamale koostööle ühist huvi pakkuvates 
julgeoleku- ja välispoliitika küsimustes; on 
seisukohal, et Ankara üha aktiivsem 
välispoliitika tekitab ÜVJP seisukohast 
uusi probleeme ja võimalusi; soovitab 
tungivalt asepresidendil ja kõrgel esindajal 
kaasata Türgi ametlikku dialoogi selliste 
strateegiliste põhiküsimuste puhul nagu 
energiapoliitika, Lääne-Balkani ja 
Kaukaasia piirkonna stabiilsus, Iraani 
tuumaprogramm või Lähis-Ida tärkav 
demokraatia, kooskõlastades nii paremini 
eesmärke ning tuues kahepoolsetesse 
suhetesse uut dünaamikat; rõhutab siiski, et 
see dialoog ei tohiks Türgi 
ühinemisprotsessi asendada, vaid peaks 
seda täiendama ja tugevdama; 

Or. en 
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Lõige 61 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

61. mõistab hukka seisaku Türgi 
ühinemisprotsessis; meenutab, et nii ELi 
kui ka Türgi kohus on ületada takistused, 
mis seisavad Türgi ELi liikmeks saamise 
teel; hoiatab tõsiste ja pikaajaliste 
probleemide eest, kui ELi ja Türgi suhted 
ei stabiliseeru ning EL ja NATO ei suuda 
ikka saavutada oma eesmärki – tihedamat 
koostööd; loodab igal juhul, et Türgis 
jätkub euroopalik ajakohastamine; 

61. mõistab hukka peaaegu täieliku seisaku 
Türgi ühinemisprotsessis; meenutab, et nii 
kõigi ELi liikmesriikide kui ka Türgi 
ühine kohus on ületada takistused, mis 
seisavad Türgi ELi liikmeks saamise teel; 
hoiatab tõsiste ja pikaajaliste probleemide 
eest, kui ELi ja Türgi suhted ei stabiliseeru 
ning EL ja NATO ei suuda ikka saavutada 
oma eesmärki – tihedamat koostööd; 
loodab igal juhul, et Türgis jätkub 
euroopalik ajakohastamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Lähis-Ida Lähis-Ida ja Vahemere piirkond 

Or. en 
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Enne lõiget 64 – pealkiri 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

Vahemere piirkond välja jäetud 

Or. en 
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Lõige 64 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

64. kuulutab oma solidaarsust 
lõunapoolsete naaberriikidega, kes 
võitlevad demokraatia, vabaduse ja 
sotsiaalsete õiguste eest; kutsub ELi üles 
toetama kindlalt ja kiiresti uusi püüdlusi 
demokraatia, vabaduse ja sotsiaalse õigluse 
saavutamiseks; on endiselt mures selle 
pärast, et ELi Vahemere poliitikas puudub 
selge pikaajaline strateegiline visioon 
piirkonna arengu kohta; nõuab Vahemere 
Liidu vajalikkuse, eesmärkide ja 
töömeetodite selgitamist ja parandamist; 
peab ELi Vahemere strateegia 
läbimõtlemist ja ümberkujundamist 
seetõttu äärmiselt oluliseks ja tungivalt 
vajalikuks ning nõuab sellega seoses 
tungivalt, et Euroopa naabruspoliitika 
strateegilisel läbivaatamisel tuleb täielikult 
arvesse võtta ja kajastada piirkonnas 
asetleidnud muudatusi ning algatada 
poliitiline dialoog ELi lõunapoolsete 
naabritega; palub lisaks Vahemere Liidu 
ümberkorraldamist, et aktiivselt ja 
tõhusalt toetada kogu piirkonna 
ühiskondade demokraatlikkust, kestlikkust 
ja õiglust; rõhutab, kui tähtis on naiste 
osavõtt demokraatiale üleminekust ja 
institutsioonilistest reformidest; rõhutab 
uuesti, et selle dialoogi olulisteks 

64. pooldab araabiamaade ülestõusu ja 
kuulutab oma solidaarsust lõunapoolsete 
naaberriikide kodanikega, kes võitlevad 
demokraatia, vabaduse ja sotsiaalsete 
õiguste eest; kutsub ELi üles toetama 
kindlalt ja kiiresti uusi püüdlusi 
demokraatia, vabaduse ja sotsiaalse õigluse 
saavutamiseks; on endiselt mures selle 
pärast, et ELi Vahemere poliitikas puudub 
selge pikaajaline strateegiline visioon 
piirkonna arengu kohta; seab kahtluse alla 
Vahemere Liidu põhjendatuse, eesmärgid 
ja töömeetodid; peab ELi Vahemere 
strateegia läbimõtlemist ja 
ümberkujundamist seetõttu äärmiselt 
oluliseks ja tungivalt vajalikuks ning nõuab 
sellega seoses tungivalt, et Euroopa 
naabruspoliitika strateegilisel 
läbivaatamisel tuleb täielikult arvesse võtta 
ja kajastada piirkonnas asetleidnud 
muudatusi ning algatada poliitiline dialoog 
ELi lõunapoolsete naabritega, et 
soodustada kogu piirkonnas 
demokraatlike, kestlike ja õiglaste 
ühiskondade arengut; rõhutab, kui tähtis 
on naiste osavõtt demokraatiale 
üleminekust ja institutsioonilistest 
reformidest; rõhutab uuesti, et selle 
dialoogi olulisteks koostisosadeks on 
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koostisosadeks on demokraatia 
tugevdamine, õigusriigi põhimõtted, hea 
valitsemistava, korruptsioonivastane 
võitlus ning austus inimõiguste ja 
põhivabaduste vastu; 

demokraatia tugevdamine, õigusriigi 
põhimõtted, hea valitsemistava, 
korruptsioonivastane võitlus ning austus 
inimõiguste ja põhivabaduste vastu; 

Or. en 
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68. nõuab tungivalt, et Süüria, Bahreini ja 
Jeemeni ametivõimud hoiduksid vägivalla 
kasutamisest meeleavaldajate vastu ning 
austaksid nende õigust kogunemis- ja 
sõnavabadusele; rõhutab, et need, kes 
vastutavad inimohvrite ja põhjustatud 
vigastuste eest, tuleks vastutusele võtta ja 
kohtu alla anda; palub Euroopa Liidul ja 
liikmesriikidel toetada Süüria, Bahreini ja 
Jeemeni rahva rahumeelseid 
demokraatlikke püüdlusi, vaadata üle oma 
poliitika nende riikide suhtes, järgida ELi 
relvaekspordi toimimisjuhendit ning olla 
valmis selleks, et abistada – nende riikide 
ametivõimude tõsise pühendumuse korral – 
konkreetsete poliitiliste, majanduslike ja 
sotsiaalsete reformikavade elluviimisel neis 
riikides; 

68. nõuab tungivalt, et Süüria, Bahreini ja 
Jeemeni ametivõimud hoiduksid vägivalla 
kasutamisest meeleavaldajate vastu ning 
austaksid nende õigust kogunemis- ja 
sõnavabadusele; rõhutab, et need, kes 
vastutavad inimohvrite ja põhjustatud 
vigastuste eest, võetakse esimesel 
võimalusel vastutusele ja viiakse kas 
siseriikliku kohtu või Haagis asuva 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette; 
palub Euroopa Liidul ja liikmesriikidel 
toetada Süüria, Bahreini ja Jeemeni rahva 
rahumeelseid demokraatlikke püüdlusi, 
vaadata üle oma poliitika nende riikide 
suhtes, järgida ELi relvaekspordi 
toimimisjuhendit ning olla valmis selleks, 
et abistada – nende riikide ametivõimude 
tõsise pühendumuse korral – konkreetsete 
poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete 
reformikavade elluviimisel neis riikides; 

Or. en 
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71. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
ilmalik, demokraatlik ja jõukas Pakistan 
on ülitähtis stabiilsuse jaoks Afganistanis 
ja piirkonnas laiemalt; rõhutab lisaks 
sellele Pakistani olulist rolli Afganistani 
rahuprotsessis; rõhutab, et Pakistani 
salateenistuste abi Afganistani talibitele 
peab jääma minevikku; tunnistab, et 2010. 
aasta augusti hävitavad üleujutused on 
andnud tagasilöögi Pakistani uuele 
valitsusele, kes oli alustanud paljude 
probleemide lahendamist; nõuab tungivalt, 
et nõukogu ja komisjon koos laiema 
rahvusvahelise üldsusega näitaksid üles 
tugevat solidaarsust ja annaksid 
konkreetset abi Pakistanile, kellel on seda 
hädasti vaja üleujutusejärgseks 
ülesehitustööks ja rehabilitatsiooniks ning 
riigi kavadeks ehitada üles tugev ja jõukas 
ühiskond; tervitab ja toetab ELi 
jõupingutusi, et suurendada poliitilist 
toetust institutsioonide ja suutlikkuse 
arendamisele Pakistanis ning aidata 
Pakistani demokraatlikel institutsioonidel 
võidelda äärmusluse vastu, taotledes eriti 
jumalateotust käsitlevate seaduste 
kaotamist ja toetades Pakistani 
kodanikuühiskonda; kutsub Pakistani üles 

71. kordab oma seisukohta, et Pakistanil on 
piirkonnas väga oluline roll ja et stabiilne, 
ilmalik ja õiguslik Pakistan on ülitähtis 
stabiilsuse jaoks Afganistanis ja piirkonnas 
laiemalt; rõhutab lisaks sellele Pakistani 
võimalikku rolli Afganistani 
rahuprotsessis; rõhutab, et Pakistan ei tohi 
olla al-Qaida ja Talibani turvaline sadam; 
tunnistab, et 2010. aasta augusti hävitavad 
üleujutused on andnud tagasilöögi 
Pakistani uuele valitsusele, kes oli 
alustanud paljude probleemide 
lahendamist; nõuab tungivalt, et nõukogu 
ja komisjon koos laiema rahvusvahelise 
üldsusega näitaksid üles tugevat 
solidaarsust ja annaksid konkreetset abi 
Pakistanile, kellel on seda hädasti vaja 
üleujutusejärgseks ülesehitustööks ja 
rehabilitatsiooniks ning riigi kavadeks 
ehitada üles tugev ja jõukas ühiskond; 
tervitab ja toetab ELi jõupingutusi, et 
suurendada poliitilist toetust 
institutsioonide ja suutlikkuse arendamisele 
Pakistanis ning aidata Pakistani 
demokraatlikel institutsioonidel võidelda 
äärmusluse vastu, taotledes eriti 
jumalateotust käsitlevate seaduste 
kaotamist ja toetades Pakistani 
kodanikuühiskonda; kutsub Pakistani üles 
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viivitamata järgima tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingut ning tegema täielikku 
koostööd Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga (IAEA), 
avaldades teabe Pakistani tuumarelvade ja -
seadmete kohta; 

viivitamata järgima tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingut ning tegema täielikku 
koostööd Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuriga (IAEA), 
avaldades teabe Pakistani tuumarelvade ja -
seadmete kohta; 

Or. en 

 
 


