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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. kutsub Euroopa välisteenistust 

üles arendama ELi seisukohti jagavate 

riikidega probleemipõhiseid koalitsioone, 

et toetada ja edendada reeglitel põhinevat 

rahvusvahelist korda, mitmepoolsust ning 

vaba ja õiglast kaubandust ning leida 

üleilmsetele probleemidele, sealhulgas 

jõudude tasakaalu muutumisele ühiseid 

lahendusi; kutsub Euroopa välisteenistust 

üles tegema esilekerkivate jõududega 

koostööd üleilmsete avalike hüvede (sh 

rahu ja turvalisus) tagamisel, sealhulgas 

koostööd üleilmsete kriiside ennetamisel, 

ohjamisel, kliimamuutuste leevendamisel, 

hõlmates ka loodusvarade säästvat 

majandamist, puhast õhku ja vett ning 

saastamata pinnast, ning inimõiguste ja 

finantsstabiilsuse kaitsmisel ja 

edendamisel; tuletab meelde parlamentide 

vaheliste suhete tähtsust nende 

eesmärkide toetamisel; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. mõistab hukka Venemaa korduva 

vetoõiguse kasutamise ÜRO 

Julgeolekunõukogus ning leiab, et see 

õõnestab rahvusvahelisi rahu saavutamise 

ja konflikti lahendamise püüdlusi; 
märgib, et ummikseisud ÜRO 

Julgeolekunõukogus takistavad 

rahvusvahelise üldsuse tegutsemist ja 

kriiside lahendamist; kutsub liikmesriike 

veel kord üles julgeolekunõukogu 

koosseisu ja toimimist käsitlevaid reforme 

toetama; rõhutab, et EL on võtnud endale 

kohustuse tugevdada ÜRO rahvusvahelist 

rolli; 

11. märgib, et ummikseisud ÜRO 

Julgeolekunõukogus takistavad 

rahvusvahelise üldsuse tegutsemist ja 

kriiside lahendamist; kutsub liikmesriike 

veel kord üles julgeolekunõukogu 

koosseisu ja toimimist käsitlevaid reforme 

toetama; rõhutab, et EL on võtnud endale 

kohustuse teha ÜROga koostööd; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. märgib, et ELil on olnud oluline osa 

kolmandate riikide poliitikakriiside 

leevendamises, eriti juhtudel, kui 

mõni liikmesriik on liidu egiidi all 

juhtimise üle võtnud, näiteks 

Normandia neliku puhul või EL3+3 

läbirääkimistel Iraaniga; leiab, et 

kuigi pikemas perspektiivis tuleb 

püüelda suurema julgeoleku- ja 

kaitsekoostöö poole, võib 

liikmesriikide sihtotstarbeliste 

koalitsioonide loomine, kui seda 

peetakse asjakohaseks, muuta 

lühemas perspektiivis ELi 

välistegevuse rahvusvahelistesse 

kriisidesse sekkumise puhul 

muutuvate olukordadega 

toimetulekul paindlikumaks ja 

reageerimisvõimelisemaks, 

vähendades survet saavutada 

liikmesriikide vahel üldine 

konsensus; 

 

12. märgib, et ELil on olnud oluline osa 

kolmandate riikide poliitikakriiside 

leevendamises, eriti juhtudel, kui mõni 

liikmesriik on liidu egiidi all juhtimise üle 

võtnud, näiteks Normandia neliku puhul 

või EL3+3 läbirääkimistel Iraaniga; 

Or. en 
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Punkt 14 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. mõistab, et poliitilised prioriteedid 

määrab kindlaks ohtude lähedus; kutsub 

sellegipoolest kõiki liikmesriike üles 

austama aluslepingutes sätestatud 

solidaarsuspõhimõtet (Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikkel 80) ja astuma 

vajalikke samme rändekriisile ühiselt 

reageerimiseks, nagu kõik liikmesriigid 

on solidaarselt reageerinud esiletikkuva 

Venemaa ja Hiinaga seotud 

probleemidele majanduse ja julgeoleku 

valdkonnas; on lisaks veendunud, et 

praegused kriisid on pannud proovile 

liikmesriikide tahte teha ühiste 

probleemide lahendamiseks tõhusamat 

koostööd; nõuab täiendavat humanitaarabi 

ja toetust konfliktist mõjutatud 

elanikkonnale; 

14. mõistab, et poliitilised prioriteedid 

määrab kindlaks ohtude lähedus; on lisaks 

veendunud, et praegused kriisid on pannud 

proovile liikmesriikide tahte teha ühiste 

probleemide lahendamiseks tõhusamat 

koostööd; nõuab täiendavat humanitaarabi 

ja toetust konfliktist mõjutatud 

elanikkonnale; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. märgib, et sise- ja välisjulgeolek on 

üha enam omavahel seotud; rõhutab 

vajadust tugevdada ELi sisemist 

vastupanuvõimet välisele sekkumisele ja 

töötada rahvusvaheliste partneritega välja 

ühine strateegia nii elutähtsa taristu kui ka 

liidu demokraatlike süsteemide 

alusinstitutsioonide ja iseloomulike 

tunnuste kaitsmisel; toetab komisjoni ja 

komisjoni asepresidenti ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat riskide vähendamise strateegia 

raames ELi vastupanuvõime edasisel 

parandamisel seoses terroriaktidega, 

eelkõige džihaaditerrorismiga kui hetkel 

ELi ühe peamise avalikku korda ohustava 

probleemiga, radikaliseerumise, 

ebaseadusliku rände, keemiarelvade 

korduva kasutamise, propaganda, 

internetipõhiste ja väljaspool internetti 

tehtavate väärinfo kampaaniate, Venemaa 

küberrünnete korraldamise katsete ning 

valimis- ja referendumikampaaniatesse 

sekkumise katsetega ning muude 

küberohtudega, mis nõuavad kiireid, 

sihikindlaid ja koordineeritud 

vastumeetmeid; rõhutab, et võtta tuleb kõik 

võimalikud meetmed, et vältida mis tahes 

sekkumist Euroopa Parlamendi 2019. aasta 

valimistesse; 

15. märgib, et sise- ja välisjulgeolek on 

üha enam omavahel seotud; rõhutab 

vajadust tugevdada ELi sisemist 

vastupanuvõimet välisele sekkumisele ja 

töötada rahvusvaheliste partneritega välja 

ühine strateegia nii elutähtsa taristu kui ka 

liidu demokraatlike süsteemide 

alusinstitutsioonide ja iseloomulike 

tunnuste kaitsmisel; toetab komisjoni ja 

komisjoni asepresidenti ning liidu 

välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 

esindajat riskide vähendamise strateegia 

raames ELi vastupanuvõime edasisel 

parandamisel seoses terroriaktidega, 

eelkõige džihaaditerrorismiga kui hetkel 

ELi ühe peamise avalikku korda ohustava 

probleemiga, radikaliseerumise, 

ebaseadusliku rände, keemiarelvade 

korduva kasutamise, propaganda, 

internetipõhiste ja väljaspool internetti 

tehtavate väärinfo kampaaniate, 

küberrünnete korraldamise katsete ning 

valimis- ja referendumikampaaniatesse 

sekkumise katsetega ning muude 

küberohtudega, mis nõuavad kiireid, 

sihikindlaid ja koordineeritud 

vastumeetmeid; rõhutab, et võtta tuleb kõik 

võimalikud meetmed, et vältida mis tahes 

sekkumist Euroopa Parlamendi 2019. aasta 

valimistesse; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. rõhutab asjaolu, et Atlandi-ülene 

partnerluse ees seisab lühikeses plaanis 

märkimisväärsel arvul probleeme ja 

häireid, kuid see on Atlandi ookeani 

mõlema kalda julgeoleku ja heaolu 

seisukohast endiselt hädavajalik; peab 

kahetsusväärseks USA taganemist 

mitmepoolsest reeglitel põhinevast 

maailmakorrast, nimelt USA taandumist 

Pariisi kokkuleppest, ühisest 

laiaulatuslikust tegevuskavast, Vaikse 

ookeani ülese partnerluse lepingust ja 

ÜRO Inimõiguste Nõukogust, Palestiina 

pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) ja 

mitme ÜRO asutuse ja mitmepoolse 

foorumi rahastamise peatamist, samuti 

rahuvalveoperatsioonide lõpetamist ning 

tema rünnakuid Rahvusvahelise 

Kriminaalkohtu vastu; palub, et EL 

näitaks sellistele otsustele reageerimisel 

üles ühtsust, otsusekindlust ja 

proportsionaalsust, et ta kinnitaks oma 

täit toetust ühisele laiaulatuslikule 

tegevuskavale, tagaks Iraani puhul 

käegakatsutavad majandustulemused ning 

kaitseks Euroopa ettevõtjaid, kes 

investeerivad Iraani USA sanktsioonide 

vastaselt; nõuab lisaks, et EL suurendaks 

jõupingutusi kliimamuutuste alase 

diplomaatia valdkonnas ning lisaks igasse 

kaubandus- ja investeerimislepingusse 

16. rõhutab asjaolu, et Atlandi-ülene 

partnerluse ees seisab lühikeses plaanis 

märkimisväärsel arvul probleeme ja 

häireid, kuid see on Atlandi ookeani 

mõlema kalda julgeoleku ja heaolu 

seisukohast endiselt hädavajalik; märgib, 

et EL kinnitab toetust ühisele 

laiaulatuslikule tegevuskavale, et tagada 

Iraani puhul käegakatsutavad 

majandustulemused ning kaitsta Euroopa 

ettevõtjaid, kes investeerivad Iraani USA 

sanktsioonide vastaselt; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. kordab ELi pühendumust oma 

partnerite suveräänsuse, sõltumatuse ja 

territoriaalse terviklikkuse kaitsmisele; 

rõhutab vajadust lahendada kõik 

külmutatud konfliktid, järgides 

rahvusvahelist õigust, norme ja 

põhimõtteid, suurendada toetust konfliktist 

mõjutatud elanikele, riigisisestele 

põgenikele ja pagulastele ning tõkestada 

kolmandate riikide, eelkõige Venemaa 

destabiliseerivaid vastumeetmeid; kordab 

oma hukkamõistu Venemaa suhtes 

Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja 

sõjaväelise sekkumise pärast Ida-

Ukrainas; nõuab jätkuvaid jõupingutusi, et 

tagada Minski kokkulepete elluviimine, 

ning nõuab, et ELi Venemaa-vastaseid 

sanktsioone pikendataks, kuni Venemaa 

nimetatud kokkulepped täidab; mõistab 

lisaks hukka julgeoleku- ja 

humanitaarolukorra halvenemise 

Gruusia okupeeritud aladel Abhaasia ja 

Tshinhvali piirkonnas / Lõuna-Osseetias 

ning kutsub Venemaad üles täitma oma 

kohustusi, mis tulenevad ELi vahendatud 

2008. aasta relvarahukokkuleppest; 

19. kordab ELi pühendumust oma 

partnerite suveräänsuse, sõltumatuse ja 

territoriaalse terviklikkuse kaitsmisele; 

rõhutab vajadust lahendada kõik 

külmutatud konfliktid, järgides 

rahvusvahelist õigust, norme ja 

põhimõtteid, suurendada toetust konfliktist 

mõjutatud elanikele, riigisisestele 

põgenikele ja pagulastele ning tõkestada 

kolmandate riikide destabiliseerivaid 

vastumeetmeid; nõuab jätkuvaid 

jõupingutusi, et tagada Minski kokkulepete 

elluviimine, ning nõuab, et EL 

stabiliseeriks sanktsioonide lõpetamisega 

diplomaatilisi ja majandussuhteid 

Venemaaga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

21. rõhutab, et EL peab täitma juhtivat 

osa Lähis-Idas ja Pärsia lahel, kasutades 

selleks oma otsustava tähtsusega pehmet 

jõudu ja rakendades täies mahus kõiki 

olemasolevaid assotsieerimislepinguid; 

avaldab sügavat kahetsust USA valitsuse 

otsuse üle viia Ameerika Ühendriikide 

Iisraeli saatkond Tel Avivist üle 

Jeruusalemma; nõuab, et EL oleks 

liikumapanev jõud Lähis-Ida tõelise 

rahuprotsessi taastamisel, mille eesmärk 

on kaheriigiline lahendus; kinnitab veel 

kord ÜRO juhitava Genfi protsessi 

ülimuslikkust Süüria konflikti 

lahendamisel kooskõlas ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 

2254; mõistab hukka Venemaa ja Iraani 

toetuse Assadi režiimile, selle 

sõjakuritegudele ja inimsusevastastele 

kuritegudele ning nõuab, et EL ja 

liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, 

et lõpetada Süüria rahva vastased kuriteod 

ja eelkõige keemiarelvade kasutamine 

nende vastu; 

21. rõhutab, et EL peab täitma juhtivat 

osa Lähis-Idas ja Pärsia lahel, kasutades 

selleks oma otsustava tähtsusega pehmet 

jõudu ja rakendades täies mahus kõiki 

olemasolevaid assotsieerimislepinguid; 

märgib, et EL püüdleb kahe riigi 

kooseksisteerimisel põhineva lahenduse 

poole; kinnitab veel kord ÜRO juhitava 

Genfi protsessi ülimuslikkust Süüria 

konflikti lahendamisel kooskõlas ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 

2254; mõistab hukka toetuse peamistele 

Süürias sõdivatele fraktsioonidele, nende 

sõjakuritegudele ja inimsusevastastele 

kuritegudele ning nõuab, et EL ja 

liikmesriigid teeksid kõik endast oleneva, 

et lõpetada Süüria rahva vastased kuriteod 

ja eelkõige keemiarelvade kasutamine 

nende vastu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. kinnitab pärast Ladina-Ameerika 

hiljutisi presidendi- ja parlamendivalimisi 

taas oma pühendumust selle piirkonna 

riikidega tugevate sidemete loomise 

jätkamisele, edendades demokraatia ja 

inimõiguste kaitset, õigusriigi põhimõtet ja 

inimõigusi kui sügavama integratsiooni ja 

koostöö nurgakivi; väljendab suurt muret 

selle üle, et Kuubal, Nicaraguas ja 

Venezuelas ei järgita demokraatiat, 

inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet; toob 

murega esile Brasiilias valimistega seoses 

toimunud sündmused ning väljendab 

lootust, et uus valitsus jääb kindlaks 

demokraatia ja õigusriigi põhimõtetele; 

tunnustab kõigi asjaomaste poolte 

pingutusi Colombia rahuprotsessis; kordab 

oma täit toetust kõnealusele rahuprotsessile 

ja selle tulemuslikule rakendamisele; 

23. kinnitab pärast Ladina-Ameerika 

hiljutisi presidendi- ja parlamendivalimisi 

taas oma pühendumust selle piirkonna 

riikidega tugevate sidemete loomise 

jätkamisele, edendades demokraatia ja 

inimõiguste kaitset, õigusriigi põhimõtet ja 

inimõigusi kui sügavama integratsiooni ja 

koostöö nurgakivi; väljendab suurt muret 

selle üle, et Kuubal, Nicaraguas ja 

Venezuelas ei järgita demokraatiat, 

inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet; võtab 

teadmiseks Brasiilias valimistega seoses 

toimunud sündmused; tunnustab kõigi 

asjaomaste poolte pingutusi Colombia 

rahuprotsessis; kordab oma täit toetust 

kõnealusele rahuprotsessile ja selle 

tulemuslikule rakendamisele; 

Or. en 

 

 


