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Lõige 11 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta tuleb tagada ÜVJP 
eelarvemenetluse suurem läbipaistvus ja 
nõuetekohaselt tegeleda eelarvepädeva 
institutsiooni teabenõuetega, et nimetatud 
institutsioon saaks korrapäraselt 
ammendavat teavet antud 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ning finantsmõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ÜJKP missioonid tuleks 
kirjendada eelarves; kordab oma 
seisukohta, et ÜVJP demokraatliku 
legitiimsuse suurendamiseks tuleks enne 
ÜJKP missioonide käivitamist 
konsulteerida Euroopa Parlamendi 
pädevate organitega ja neil peaks olema 
võimalik nõuetekohaselt kontrollida 
eelkõige ÜJKP missioone; rõhutab, et 
Lissaboni lepingus esitatud 
usaldusväärsuse ja enesemääratluse 

11. rõhutab, et läbivaadatud 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta tuleb tagada ÜVJP 
eelarvemenetluse suurem läbipaistvus ja 
nõuetekohaselt tegeleda eelarvepädeva 
institutsiooni teabenõuetega, et nimetatud 
institutsioon saaks korrapäraselt 
ammendavat teavet antud 
poliitikavaldkonnas tehtud poliitiliste 
otsuste tausta, konteksti ning finantsmõju 
kohta; on seisukohal, et Euroopa Parlament 
peaks saama piisavat teavet enne ÜVJP 
valdkonnas volituste ja strateegiate 
vastuvõtmist; väljendab heameelt selle üle, 
et komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja on toetanud ettepanekut, et kõik 
olulised ÜJKP missioonid tuleks 
kirjendada eelarves; on seejuures 
veendunud, et täielik läbipaistvus ja 
demokraatlik kontroll eeldab eraldi 
eelarveridu iga missiooni puhul; kordab 
oma seisukohta, et ÜVJP demokraatliku 
legitiimsuse suurendamiseks tuleks enne 
ÜJKP missioonide käivitamist 
konsulteerida Euroopa Parlamendi 
pädevate organitega ja neil peaks olema 
võimalik nõuetekohaselt kontrollida 
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kriteeriumide täitmiseks tuleb ÜVJP 
eesmärkide täitmiseks eraldada 
asjakohased eelarvevahendid; 

eelkõige ÜJKP missioone; rõhutab, et 
Lissaboni lepingus esitatud 
usaldusväärsuse ja enesemääratluse 
kriteeriumide täitmiseks tuleb ÜVJP 
eesmärkide täitmiseks eraldada 
asjakohased eelarvevahendid; 

Or. en 



 

AM\866283ET.doc  PE465.578v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
4.5.2011 A7-0168/20 

Muudatusettepanek  20 

Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 
 
Raport A7-0168/2011 

Gabriele Albertini 

Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile (ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) 
peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta 2009. aastal), 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 

19. rõhutab et ÜJKP meetmed tuleks 
integreerida terviklikku poliitikasse, mis on 
suunatud kriisi sattunud riikidele ja 
piirkondadele, kus kaalul on ELi väärtused 
ja huvid ning kus ÜJKP tegevus pakuks 
tõelist lisandväärtust rahu, stabiilsuse ja 
õigusriigi põhimõtte edendamisel; rõhutab 
ühtlasi vajadust täpsema saadud kogemuste 
analüüsi järele iga operatsiooni eduka 
elluviimise ja selle kestva kohapealse mõju 
hindamisel; 

19. rõhutab et ÜJKP meetmed tuleks 
integreerida terviklikku poliitikasse, mis on 
suunatud kriisi sattunud riikidele ja 
piirkondadele, kus kaalul on ELi väärtused 
ja huvid ning kus ÜJKP tegevus pakuks 
tõelist lisandväärtust rahu, stabiilsuse ja 
õigusriigi põhimõtte edendamisel; rõhutab 
ühtlasi vajadust täpsema saadud kogemuste 
analüüsi järele iga operatsiooni eduka 
elluviimise ja selle kestva kohapealse mõju 
hindamisel; palub asepresidendil ja kõrgel 
esindajal lisada konfliktiennetus ja 
rahumeelne konfliktivahendus ÜVJP ja 
ÜJKP prioriteetide hulka; nõuab 
tungivalt, et asepresident ja kõrge 
esindaja kasutaks äsja loodud Euroopa 
välisteenistust, et kehtestada sõltumatud 
mõjuhinnangud kui standardmenetlus, 
millega kvalitatiivselt hinnata iga ÜJKP 
missiooni mitmekordset julgeoleku, 
inimõiguste ja sooga seotud ning 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju 
asukohariigile või -piirkonnale; 

Or. en 
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 19 a. palub asepresidendil ja kõrgel 
esindajal, nõukogul ning liikmesriikidel 
ületada Euroopa välisteenistuses tsiviil- ja 
sõjalise kavandamise võimete 
tasakaalustamatus ning suurendada 
töötajate arvu õigusküsimuste, 
tsiviilhalduse, tolli ja vahendustegevuse 
valdkonnas, et ÜJKP missioonideks 
oleksid tagatud nõuetekohased ja piisavad 
erialateadmised; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. näeb suurt potentsiaali strateegilise 
koostöö arendamises ELi ja Kesk-Aasia 
vahel, võttes arvesse piirkonna 
geopoliitilist asukohta, ja kutsub üles 
suurendama koostööd ühiste 
julgeolekuküsimuste ning poliitiliste, 
majandus- ja energiaküsimuste valdkonnas; 

56. näeb suurt potentsiaali strateegilise 
koostöö arendamises ELi ja Kesk-Aasia 
vahel, võttes arvesse piirkonna 
geopoliitilist asukohta, ja kutsub üles 
suurendama koostööd ühiste 
julgeolekuküsimuste ning poliitiliste, 
majandus- ja energiaküsimuste valdkonnas; 
rõhutab, et väga oluline on lahendada 
veevarude majandamise küsimused 
piirkondlikul tasandil, et edendada üldist 
kestlikku arengut, suurendada inimeste 
turvalisust, võimaldada heanaaberlikke 
suhteid ja ennetada konflikte; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 68 a. mõistab teravalt hukka Süürias 
laienevad jõhkrad repressioonid, mille 
käigus on hukkunud üle 500 inimese ja 
arreteeritud tuhandeid; juhib tähelepanu 
sellele, et Süüria valitsus ei ole vastanud 
elanikkonna õigustatud nõudmistele 
poliitiliste ja demokraatlike muudatuste 
järele, vaid on vajalike reformide 
käivitamise asemel suurendanud 
vägivaldseid repressioone rahumeelsete 
meeleavaldajate vastu, ning eriti halb on 
olukord Dar’as; nõuab seetõttu Bashar 
al-Assadi tagasiastumist, et valmistada 
ette konkreetset ja tõelist 
demokratiseerimisprotsessi; toetab ÜRO 
Inimõiguste Nõukogu resolutsiooni 
teabekogumismissiooni saatmise kohta 
Süüriasse, et uurida väidetavaid 
inimõiguste rikkumisi; 

Or. en 
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 68 b. nõuab, et nõukogu võtaks kiiresti 
vastu rea suunatud sanktsioone Süüria 
vastu, sealhulgas embargo relvade ja 
niisuguste vahendite müügile, mida 
võidakse kasutada siserepressioonideks, 
samuti kõigi repressioonide eest 
vastutavate isikute varade külmutamine ja 
nende ELi territooriumile sisenemise 
keeld; nõuab lisaks, et nõukogu lõpetaks 
Süüriaga assotsieerimislepingu 
allkirjastamise menetluse ning peataks 
ELi otsese abi Süüria valitsusele; 

Or. en 

 
 


