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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0392/28 

Muudatusettepanek  28 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 – taane 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – liidu piiride ning Euroopa 

mitmekesise ja ainulaadse rahvusliku 

identiteedi kaitsmine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0392/29 

Muudatusettepanek  29 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 – taane 1 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – rahvaste enesemääramisõiguse 

austamine ning vabaduse, demokraatia, 

inimõiguste ja õigusriigi toetamine 

rahumeelse kaubanduse ja äritegevuse, 

mitte sõjalise agressiooni kaudu; 

Or. en 



 

AM\1171286ET.docx  PE631.559v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0392/30 

Muudatusettepanek  30 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. kiidab heaks ELi liikmesriikide 

vahelise suurema kaitsekoostöö ja 

meetmed, mis on võetud ELi sõjalise 

autonoomsuse suurendamiseks, sh Euroopa 

ühtse juhtimiskeskuse loomine Brüsselis 

ELi sõjalise väljaõppe missioonideks, ning 

ELi lahingugruppide lähetamise takistuste 

eemaldamiseks; usub, et 

kaitseprojektideks alalise struktureeritud 

koostöö loomine ning kaitseküsimuste 

iga-aastane kooskõlastatud läbivaatamine 

aitab liikmesriikidel oma kaitsekoostööd 

süvendada ja kaitse-eelarveid tõhusamalt 

kasutada; pooldab komisjoni 

asepresidendi ning liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja 

ettepanekut Euroopa rahutagamisvahendi 

ja ÜJKP tsiviilmissioonide uue raamistiku 

kohta ning kohustust edendada sõjaväelist 

liikuvust, et edendada Euroopa 

strateegilist autonoomiat, sealhulgas 

Euroopa sekkumisalgatuse kaudu; on 

seisukohal, et tugeva kaitsetööstuse 

väljaarendamine tugevdab ELi 

tehnoloogilist sõltumatust, edendades 

muu hulgas küberturvalisuse toodete 

ühtset turgu, mille puhul ELi suutlikkust 

on vaja suurendada;  

25. võtab teadmiseks ELi 

liikmesriikide vahelise suurema 

kaitsekoostöö; lükkab tagasi meetmed, mis 

on võetud ELi sõjalise autonoomsuse 

suurendamiseks, sh Euroopa ühtse 

juhtimiskeskuse loomine Brüsselis ELi 

sõjalise väljaõppe missioonideks, ning ELi 

lahingugruppide lähetamise takistuste 

eemaldamiseks; peab kahetsusväärseks, et 

see on järjekordne samm ELi sõjaväe 

loomise poole; 

Or. en 



 

AM\1171286ET.docx  PE631.559v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0392/31 

Muudatusettepanek  31 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 27 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

27. rõhutab, et selliste uute vormide 

väljatöötamine nagu ELi 

julgeolekunõukogu, mida on toetanud 

kantsler Merkel ja president Macron, ning 

ELi ja rahvusvaheliste asutustega 

tihedama kooskõlastamise uued viisid 

võiksid aidata kaasa ÜVJP tõhusamale 

otsustusprotsessile; leiab, et nende 

struktuuride loomisega samal ajal tuleks 

välja töötada nende demokraatliku 

järelevalve tagamise mehhanismid;  

27. lükkab tagasi selliste uute vormide 

väljatöötamise nagu ELi 

julgeolekunõukogu, mida on toetanud 

kantsler Merkel ja president Macron; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Muudatusettepanek  32 

Jörg Meuthen 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne 

(2018/2097(INI)) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 28 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

28. toetab arutelu uute vormide üle 

ELis, sealhulgas komisjoni president 

Junckeri ettepaneku üle tema 12. septembri 

2018. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra 

kohta, milles ta soovitas liikuda 

kvalifitseeritud häälteenamuse poole ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika konkreetsetes 

valdkondades (eeskätt inimõigustega 

seotud küsimused, sanktsioonid ja 

tsiviilmissioonid), kus aluslepingud 

nõuavad praegu ühehäälset otsust; 

julgustab liikmesriike uurima viise, 

kuidas nad saaksid ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- 

ja kaitsepoliitika valdkonnas tõhusamalt 

tegutseda; usub, et kvalifitseeritud 

häälteenamuse kasutuselevõtt võimaldaks 

ELil toimida otsustavamalt, kiiremalt ja 

tõhusamalt; kutsub Euroopa Ülemkogu 

üles seda algatust järgima, kasutades nn 

sillaklauslit (Euroopa Liidu lepingu 

artikli 31 lõige 3); ergutab Euroopa 

Ülemkogu kaaluma kvalifitseeritud 

häälteenamuse laiendamist teistele ÜVJP 

valdkondadele osana laiemast arutelust 

häälteenamusega hääletamise kasutamise 

kohta ELi poliitikas; tunnistab vajadust 

otsida loomingulisi lahendusi Euroopa 

Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaseks 

koostööks ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas, 

pidades silmas põhimõtteid, mis on 

28. lükkab tagasi arutelu uute vormide 

üle ELis, sealhulgas komisjoni president 

Junckeri ettepaneku üle tema 12. septembri 

2018. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra 

kohta, milles ta soovitas liikuda 

kvalifitseeritud häälteenamuse poole ühise 

välis- ja julgeolekupoliitika konkreetsetes 

valdkondades, kus aluslepingud nõuavad 

praegu ühehäälset otsust; hoiatab selle 

eest, et kvalifitseeritud häälteenamuse 

kasutuselevõtt võimaldaks ELil toimida 

ilma kõigi selle liikmesriikide täieliku 

toetuseta; tunnistab vajadust otsida 

loomingulisi lahendusi Euroopa Liidu ja 

Ühendkuningriigi tulevaseks koostööks 

ÜVJP ja ÜJKP valdkonnas, pidades silmas 

põhimõtteid, mis on sätestatud parlamendi 

14. märtsi 2018. aasta resolutsioonis ELi ja 

Ühendkuningriigi tulevaste suhete 

raamistiku kohta; 
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sätestatud parlamendi 14. märtsi 2018. 

aasta resolutsioonis ELi ja 

Ühendkuningriigi tulevaste suhete 

raamistiku kohta;  

Or. en 


