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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. hoiatab ohu eest, et ELi liikmesriigid 
võivad muutuda liiga sõltuvaks 
kolmandatest riikidest, mis võib 
lõppkokkuvõttes kahjustada ELi 
välispoliitika sõltumatust; rõhutab sellega 
seoses, et energiajulgeoleku idee on 
põhimõtteliselt seotud varustuskindlusega; 
tuletab meelde tungivat vajadust tegeleda 
energiaprobleemidega, edendades nii 
taastuvaid kui ka omamaiseid fossiilsete 
kütuste allikaid, kujundades välja tõhusa 
energia siseturu ja rakendades ühist 
Euroopa energiaalast välispoliitikat, mis 
põhineb liikmesriikide selle valdkonna 
poliitika mitmekesistamisel, 
energiatarnijate mitmekesistamisel ja 
strateegiliste energiainfrastruktuuri 
projektide, nagu Nabucco, või muude 
teostatavate lõunakoridori alternatiivide 
toetamisel; toetab integreeritud ja 
koostalitlusvõimelist üleeuroopalist 
energiavõrku; avaldab kahetsust, et 
liikmesriigid on aktiivselt kaasatud 
algatuste toetamisse, mis reaalsuses 
konkureerivad püüetega, mis on suunatud 
energiavarustuse allikate kindlustamisele ja 
mitmekesistamisele; 

23. hoiatab ohu eest, et ELi liikmesriigid 
võivad energiavarustuse küsimuses 
muutuda liiga sõltuvaks kolmandatest 
riikidest, mis võib lõppkokkuvõttes 
kahjustada ELi välispoliitika sõltumatust; 
rõhutab sellega seoses, et 
energiajulgeoleku idee on põhimõtteliselt 
seotud varustuskindlusega; tuletab seetõttu 
meelde tungivat vajadust tegeleda 
energiaprobleemidega, edendades nii 
taastuvaid kui ka omamaiseid 
energiaallikaid, kujundades välja tõhusa 
energia siseturu ja rakendades ühist 
Euroopa energiaalast välispoliitikat, mis 
põhineb liikmesriikide selle valdkonna 
poliitika paremal kooskõlastamisel, 
energiatarnijate mitmekesistamisel ja 
strateegiliste energiainfrastruktuuri 
projektide, nagu Nabucco või muude 
teostatavate lõunakoridori alternatiivide 
toetamisel; toetab integreeritud ja 
koostalitlusvõimelist üleeuroopalist 
energiavõrku; avaldab kahetsust, et 
liikmesriigid on aktiivselt kaasatud 
algatuste toetamisse, mis reaalsuses 
konkureerivad püüetega, mis on suunatud 
energiavarustuse allikate kindlustamisele ja 
mitmekesistamisele; 
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 63 a. on sügavalt mures ohvreid tekitava 
jõu kasutamise pärast Ashrafi laagri 
elanike suhtes Iraagis ning mõistab 
hukka inimkaotused; kutsub Iraagi 
valitsust üles hoiduma vägivalla 
kasutamisest ja austama laagri elanike 
inimõigusi; nõuab kohapealse olukorra 
põhjalikuks hindamiseks sõltumatut 
rahvusvahelist uurimist, sealhulgas vaba 
juurdepääsu Ashrafi laagrisse; kutsub 
kõiki osapooli üles ilmutama vaoshoitust 
ning leidma olukorrale rahumeelse ja 
püsiva lahenduse; 
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 67 a. rõhutab, et rahumeelsete 
meeleavaldajate liikumise vägivaldne 
mahasurumine, mille käigus hukkub ja 
vahistatakse sadu inimesi, peab koheselt 
lõppema; kutsub Süüria presidenti ja 
valitsust üles võtma kuulda Süüria rahva 
õigustatud nõudmisi ja looma tõelise 
riigisisese dialoogi, et rakendada peamisi 
poliitilisi, majandus- ja sotsiaalreforme 
ning lõpetada poliitilist opositsiooni, 
kodanikuühiskonda ja inimõiguste 
kaitsjaid represseeriv poliitika; pooldab 
ÜRO Inimõiguste Nõukogu resolutsiooni, 
millega mõistetakse hukka Süüria 
valitsuse vägivald rahumeelsete 
meeleavaldajate suhtes, ning seda, et 
ÜRO inimõiguste ülemkomissar saadab 
riiki teabekogumismissiooni; kutsub ELi 
ja selle liikmesriike tungivalt üles võtma 
oma kahepoolsetes suhetes Süüriaga täiel 
määral arvesse selles riigis toimuvaid 
sündmusi, pidades seejuures silmas ELi ja 
Süüria assotsieerimislepingut käsitlevate 
edasiste läbirääkimiste peatamist, Süüria 
ametivõimudega Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi raames tehtava 
koostöö läbivaatamist ning tõsiseid ja 
sihipäraseid sanktsioone Süüria režiimi 
vastu, et tuua režiimi poliitikasse 
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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 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 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; 
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