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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.12.2018 A8-0375/11 

Muudatusettepanek  11 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 39 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. kiidab heaks nõukogu otsuse, 

millega kehtestatakse alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO) 

projektide ühised projektijuhtimise reeglid, 

sest selles selgitatakse alalise 

struktureeritud koostöö rakendamise 

üksikasjade kohta mitmesuguseid lahtisi 

küsimusi; märgib siiski, et Euroopa 

välisteenistuse ja Euroopa 

Kaitseagentuuri halduskulude katmiseks 

ja selleks, et nad saaksid täita oma 

funktsioone alalise struktureeritud 

koostöö sekretariaadina, võib olla vaja 

teha lisaassigneeringuid; 

39. kiidab heaks nõukogu otsuse, 

millega kehtestatakse alalise 

struktureeritud koostöö (PESCO) 

projektide ühised projektijuhtimise reeglid, 

sest selles selgitatakse alalise 

struktureeritud koostöö rakendamise 

üksikasjade kohta mitmesuguseid lahtisi 

küsimusi; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.12.2018 A8-0375/12 

Muudatusettepanek  12 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 41 a. on sügavalt mures asjaolu pärast, 

et ÜRO mitmemõõtmeline integreeritud 

stabiliseerimismissioon Malis 

(MINUSMA) on uurinud ja avalikuks 

teinud kümneid väga tõsiseid inimõiguste 

rikkumisi, mille on toime pannud Mali 

julgeolekujõud ja mis võivad endast 

kujutada humanitaarõiguse kohaseid 

sõjakuritegusid; nõuab tungivalt, et liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja ning komisjoni asepresident 

tagaks, et ELi partnerid järgivad rangelt 

rahvusvahelist humanitaarõigust, 

inimõigusi käsitlevat õigust ja õiguslikult 

siduvaid ELi norme ning et asjaomased 

juhtumid toodaks viivitamata kohtu ette; 

palub Euroopa välisteenistusel peatada 

asjakohastel juhtudel abi andmine ning 

anda parlamendile nendest juhtumitest 

viivitamatult teada; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.12.2018 A8-0375/13 

Muudatusettepanek  13 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 46 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

46. peab kiiduväärseks sõjaliste 

missioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistuse (MPCC) loomist ELi 

täitevvolitusteta missioonide ja 

operatsioonide (väljaõppemissioonid) jaoks 

ning asjaolu, et see on saavutanud täieliku 

operatiivsuutlikkuse; toonitab vajadust 

anda MPCC-le peagi volitused plaanida ja 

juhtida edaspidi kõiki ÜJKP sõjalisi 

operatsioone ning juhib samuti tähelepanu 

vajadusele kaotada takistused ELi 

lahingugruppide kasutamise teelt; nõuab, et 

MPCC ja tsiviilmissioonide plaanimise ja 

juhtimise teenistus (CPCC) teeksid 

omavahel tihedamat koostööd, muu hulgas 

ühise toetuse koordineerimise üksuses, et 

kriiside ja konfliktide integreerituma ja 

terviklikuma käsitusviisi raames 

võimalikult palju tsiviil- ja sõjalist 

sünergiat koordineerida ja kogemusi 

jagada; nõuab MPCC tugevdamist, et 

suurendada selle juhtimis- ja 

kontrollisuutlikkust täitevvolitustega 

operatsioonide asjus ning suurendada 

koostoimet tsiviilmissioonidega; 

46. peab kiiduväärseks sõjaliste 

missioonide plaanimise ja juhtimise 

teenistuse (MPCC) loomist ELi 

täitevvolitusteta missioonide ja 

operatsioonide (väljaõppemissioonid) jaoks 

ning asjaolu, et see on saavutanud täieliku 

operatiivsuutlikkuse; toonitab vajadust 

anda MPCC-le peagi volitused plaanida ja 

juhtida edaspidi kõiki ÜJKP sõjalisi 

operatsioone ning juhib samuti tähelepanu 

vajadusele kaotada takistused ELi 

lahingugruppide kasutamise teelt; nõuab, et 

MPCC ja tsiviilmissioonide plaanimise ja 

juhtimise teenistus (CPCC) teeksid 

omavahel tihedamat koostööd, muu hulgas 

ühise toetuse koordineerimise üksuses, et 

kriiside ja konfliktide integreerituma ja 

terviklikuma käsitusviisi raames 

võimalikult palju tsiviil- ja sõjalist 

sünergiat koordineerida ja kogemusi 

jagada, kuid nõuab, et tsiviil- ja 

sõjaväelised käsuahelad jääksid üksteisest 

eraldiseisvaks; nõuab MPCC tugevdamist, 

et suurendada selle juhtimis- ja 

kontrollisuutlikkust täitevvolitustega 

operatsioonide asjus ning suurendada 

koostoimet tsiviilmissioonidega; 

Or. en 



 

AM\1171278ET.docx  PE631.558v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.12.2018 A8-0375/14 

Muudatusettepanek  14 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 48 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

48. nõuab algatuse „julgeoleku ja 

arengu toetamine suutlikkuse 

suurendamise kaudu“ kiiret rakendamist, 

et parandada ÜJKP missioonide ja 

operatsioonide tõhusust ja 

jätkusuutlikkust ning võimaldada ELil 

tugevdada oma partnerriikide julgeoleku- 

ja kaitsevõimet; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.12.2018 A8-0375/15 

Muudatusettepanek  15 

Bodil Valero 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2099(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 53 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. rõhutab, et eriti tuleks tähtsustada 

sõjaväelise liikuvusega seotud jõupingutusi 

ning nendega tuleks toetada ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide tõhusat 

rakendamist ja alliansi kaitsepositsiooni; 

julgustab seetõttu organisatsioone jätkama 

sõjaväelise liikuvuse vallas võimalikult 

tihedat koostööd ning töötama muu hulgas 

välja ühised nõuded, et lihtsustada sõjaliste 

jõudude ja varustuse kiiret liikumist 

Euroopas, pidades silmas mitmest suunast 

(peamiselt lõunast ja idast) ähvardavaid 

probleeme; kutsub komisjoni üles toetama 

neid jõupingutusi vajalike 

investeeringutega ja vajaduse korral 

õigusaktidega; toonitab vajadust 

lihtsustada haldusmenetlusi 

kiirreageerimisüksuste piiriüleseks 

kasutamiseks ELis; 

53. rõhutab, et eriti tuleks tähtsustada 

sõjaväelise liikuvusega seotud jõupingutusi 

ning nendega tuleks toetada ÜJKP 

missioonide ja operatsioonide tõhusat 

rakendamist ja alliansi kaitsepositsiooni; 

julgustab seetõttu organisatsioone jätkama 

sõjaväelise liikuvuse vallas võimalikult 

tihedat koostööd ning töötama muu hulgas 

välja ühised nõuded, et lihtsustada sõjaliste 

jõudude ja varustuse kiiret liikumist 

Euroopas, pidades silmas mitmest suunast 

(peamiselt lõunast ja idast) ähvardavaid 

probleeme; 

Or. en 

 

 


