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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2020 A9-0020/1

Muudatusettepanek 1
Özlem Demirel
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0020/2020
Sven Mikser
Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. 
aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja 
tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
(2020/2004(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 v

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

v) rõhutada NATO liikmesriikide 
senist panust tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingust tulenevate 
kohustuste täitmisse, mis hõlmab 
tuumarelvavarude vähendamist 95% võrra 
alates külma sõja lõpust, tuumarelvade 
lahtisidumist sihtmärkidest, nende 
häireseisundis oleku vähendamist ja nende 
kaitsealase rolli vähendamist; kutsuda 
NATOt ja tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingu allkirjastanud riike üles jätkama 
oma pingutusi tuumarelvade edasiseks 
vähendamiseks täielikus kooskõlas 
tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga, 
tuginedes rahvusvahelist stabiilsust ja 
julgeolekut edendavale samm-sammulisele 
lähenemisviisile;

v) rõhutada NATO liikmesriikide ja 
Venemaa senist panust tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingust tulenevate 
kohustuste täitmisse, mis hõlmab nende 
tuumarelvavarude märkimisväärset 
vähendamist alates külma sõja lõpust, 
tuumarelvade lahtisidumist sihtmärkidest, 
nende häireseisundis oleku vähendamist ja 
nende kaitsealase rolli vähendamist; 
kutsuda mõlemat osapoolt ja tuumarelva 
leviku tõkestamise lepingu allkirjastanud 
riike üles jätkama oma pingutusi 
tuumarelvade edasiseks vähendamiseks 
täielikus kooskõlas tuumarelva leviku 
tõkestamise lepinguga, tuginedes 
rahvusvahelist stabiilsust ja julgeolekut 
edendavale samm-sammulisele 
lähenemisviisile;

Or. en
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Muudatusettepanek 2
Marc Botenga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0020/2020
Sven Mikser
Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. 
aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja 
tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
(2020/2004(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 v a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 va) tuletada meelde, et NATO 
kokkuleppe alusel ladustatakse umbes 150 
B61 tuumarelva viies USA sõjaväebaasis, 
mis asuvad ELi liikmesriikides (Kleine 
Brogel Belgias, Büchel Saksamaal, 
Aviano ja Ghedi-Torre Itaalias ja Volkel 
Madalmaades); kutsuda nimetatud 
liikmesriike üles nõudma nende relvade 
viivitamatut väljaviimist oma 
territooriumilt;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Özlem Demirel, Sandra Pereira
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0020/2020
Sven Mikser
Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. 
aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja 
tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
(2020/2004(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 w

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

w) märkida, et TPNW, mille võtsid 
vastu 122 riiki, millele on nüüdseks alla 
kirjutanud 80 riiki ja mille on 
ratifitseerinud 35 riiki, annab tunnistust 
soovist saavutada tuumarelvavaba maailma 
eesmärk; rõhutada, et 
tuumadesarmeerimist ei saa eraldada 
kollektiivsest julgeolekust ja seda on 
võimalik saavutada ainult strateegilist 
konteksti arvesse võttes, ning see peab 
olema osa järkjärgulisest protsessist, mis 
tagab kõigi tingimusteta julgeoleku, 
vältides samal ajal igasugust uut 
võidurelvastumist; tuletada meelde, et 
tuumarelvaarsenali kvantitatiivse arengu 
takistamise vahendina on lõhustuvate 
materjalide tootmise keelustamise leping 
oluline ja asendamatu samm 
tuumarelvavaba maailma suunas;

w) märkida, et TPNW, mille võtsid 
vastu 122 riiki, millele on nüüdseks alla 
kirjutanud 84 riiki ja mille on 
ratifitseerinud 46 riiki, annab tunnistust 
soovist saavutada tuumarelvavaba maailma 
eesmärk; juhtida tähelepanu sellele, et 
TPNW ratifitseerimine veel nelja ÜRO 
liikmesriigi poolt võimaldab sellel 
jõustuda; rõhutada, et 
tuumadesarmeerimine peab hõlmama 
järkjärgulist protsessi, mis tagab kõigi 
tingimusteta julgeoleku, vältides samal ajal 
igasugust uut võidurelvastumist; tuletada 
meelde, et tuumarelvaarsenali 
kvantitatiivse arengu takistamise vahendina 
on lõhustuvate materjalide tootmise 
keelustamise leping oluline ja asendamatu 
samm tuumarelvavaba maailma suunas; 
nõuda, et kõik ELi liikmesriigid TPNW 
viivitamata allkirjastaksid ja 
ratifitseeriksid;

Or. en



AM\1215777ET.docx PE658.388v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2020 A9-0020/4

Muudatusettepanek 4
Marc Botenga
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0020/2020
Sven Mikser
Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. 
aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja 
tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
(2020/2004(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 z a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 za) avaldada kahetsust, et Iisrael ei ole 
veel tuumarelva leviku tõkestamise 
lepingut ratifitseerinud ja keeldub oma 
tuumarelvaarsenali puhul läbipaistvusest; 
pidada seda suureks ohuks piirkonna 
rahule ja stabiilsusele, kuna see võib 
Lähis-Idas vallandada 
tuumavõidurelvastumise; kutsuda Iisraeli 
üles viivitamata ratifitseerima tuumarelva 
leviku tõkestamise lepingu, avalikustama 
oma tuumarelvavarud ja alustama oma 
tuumaarsenali lammutamist;

Or. en



AM\1215777ET.docx PE658.388v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

14.10.2020 A9-0020/5

Muudatusettepanek 5
Özlem Demirel
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Raport A9-0020/2020
Sven Mikser
Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. 
aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja 
tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
(2020/2004(INI))

Ettepanek võtta vastu soovitus
Punkt 1 a a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 aa) nõuda massihävitusrelvavaba 
tsooni loomist Euroopas; kutsuda 
eelkõige Prantsusmaa ja 
Ühendkuningriigi valitsust üles 
likvideerima oma tuumarelvad; kutsuda 
USA valitsust üles kõrvaldama Euroopast 
taktikalised tuumarelvad ning kutsuda 
Venemaa Föderatsiooni valitsust üles 
mitte paigutama oma tuumarelvi oma 
territooriumi lääneossa või – kui neid on 
sinna paigutatud – viima need sealt välja; 
nõuda kõigi ELi liikmesriikide ja 
USA/NATO vaheliste tuumarelvastuse 
jagamise kokkulepete lõpetamist;

Or. en


