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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.5.2011 A7-0168/25 

Muudatusettepanek  25 

Willy Meyer 

fraktsiooni GUE/NGL 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 

Lõige 1 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. avaldab kindlat vastuseisu ÜVJP 
suunitlusele ning on arvamusel, et EL 
peaks olema tsiviiliseloomuga ning 
NATOst rangelt eraldatud; nõuab NATO 
laialisaatmist ja kõigi sõjaväebaaside 
sulgemist Euroopas; on seisukohal, et 
ÜVJP peab põhinema rahumeelsetel 
alustel ning olema kooskõlas 
rahvusvahelise õiguse ja ÜRO hartaga; 
palub, et sõjalisi kulutusi kasutataks 
tsiviilotstarbeks ning Euroopa 
desarmeerimiseks, sealhulgas täielikuks 
tuumadesarmeerimiseks; nõuab, et EL 
hoiduks sekkumispoliitikast, mis ei austa 
riikide sõltumatust; 

Or. en 
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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 

Lõige 20 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. rõhutab, et katastroofidega ei tohi 
kaasneda sõjaliste jõudude paigutamine 
või nende ELi-sisene või ELi-väline 
üleviimine; selle asemel tuleks eraldada 
vajalikud vahendid, et kodanikukaitsejõud 
saaksid asjakohaselt ja iseseisvalt seda 
ülesannet täita; rõhutab lisaks, et tsiviil-
sõjaline koostöö hõlmab endas 
ettearvamatut ohtu, et tsiviilelanikke 
kasutatakse sõjaliste eesmärkide 
saavutamiseks, ning sellel võivad olla 
kaugeleulatuvad tagajärjed; sel põhjusel 
peaksid tsiviil- ja sõjaväelised 
operatsioonid igas valdkonnas toimuma 
rangelt eraldi; 

Or. en 
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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 

Lõige 21 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  21 a. on arvamusel, et kriisi korral ei tohi 
ELi reaktsioon kunagi olla sõjalise 
iseloomuga; rõhutab, et tähtis on tegeleda 
ebastabiilsuse algpõhjustega 
arengupoliitika abil, mis on vastavuses 
aastatuhande arengueesmärkidega, ning 
muude sotsiaal-majanduslike, poliitiliste 
ja kultuuriliste meetmete abil, mis 
võimaldavad luua keskkonna, mis on 
vajalik uue konflikti ennetamiseks ja mille 
sihiks on kaotada vaesus, hõlbustada 
majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist 
arengut, luua institutsionaalset ja 
haldussuutlikkust, parandada elanike 
elukvaliteeti ja tugevdada õigusriigi 
põhimõtet; 

Or. en 
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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 
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Resolutsiooni ettepanek 

Lõige 34 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  34 a. on väga häiritud asjaolust, et NATO 
uue strateegilise kontseptsiooni 
vastuvõtmine ELi ja NATO partnerluse 
tugevdamiseks takistab sõltumatut, 
rahumeelset ja kodanikuühiskonda 
austavat ELi välispoliitikat, kuna see 
ainult suurendab ELi välispoliitika 
militariseeritust; 

Or. en 

 
 


