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14.10.2020 A9-0020/9

Muudatusettepanek 9
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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
Volitus 21 a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 – võttes arvesse Rahvusvahelise 
Aatomienergiaagentuuri (IAEA) 
peadirektori, Iraani Islamivabariigi 
asepresidendi ja Iraani 
aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) 
juhi 26. augusti 2020. aasta ühisavaldust,

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/10

Muudatusettepanek 10
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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
Volitus 21 b (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 – võttes arvesse IAEA 20. augusti 
2018. aasta, 19. augusti 2019. aasta ja 
3. septembri 2020. aasta aruandeid 
kaitsemeetmete kohaldamise kohta Korea 
Rahvademokraatlikus Vabariigis,

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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
Volitus 21 c (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 – võttes arvesse USA 22. mai 
2020. aasta teadet otsuse kohta taganeda 
avatud taeva lepingust,
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14.10.2020 A9-0020/12

Muudatusettepanek 12
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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
Põhjendus T a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 Ta. arvestades, et USA on teatanud 
avatud taeva lepingust taganemisest, mis 
jõustub 22. novembril 2020; arvestades, et 
avatud taeva leping on olnud oluline 
relvastuskontrolli vahend, mis on aidanud 
usaldust suurendada;

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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
Põhjendus Z

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

Z. arvestades, et massihävitusrelvade 
osas on Korea Rahvademokraatliku 
Vabariigi (KRDV) seisund püsinud 
muutumatuna (KRDV taganes 2003. aastal 
lepingust ja omandas tugevatest 
rahvusvahelistest sanktsioonidest 
hoolimata suutlikkuse toota tuumarelvi); 
arvestades, et IAEA 2018. aasta aruande 
andmetel jätkas P’yŏngyang oma 
tuumategevust; arvestades, et kogu 2019. 
aasta jooksul tuli teateid KRDV 
tuumarajatiste tegevusest ja riik ise 
kuulutas, et lähiajal toimub ühel 
raketodroomil „väga oluline katse“; 
arvestades, et konkreetsed eduväljavaated 
tuumarelvavabaks piirkonnaks saamise 
suunas on lühikeses perspektiivis kasinad; 
arvestades, et Põhja-Koreast lähtub endiselt 
tuuma- ja ballistiliste rakettide oht kogu 
piirkonnale ja maailmale;

Z. arvestades, et massihävitusrelvade 
osas on Korea Rahvademokraatliku 
Vabariigi (KRDV) seisund püsinud 
muutumatuna (KRDV taganes 2003. aastal 
lepingust ja omandas tugevatest 
rahvusvahelistest sanktsioonidest 
hoolimata suutlikkuse toota tuumarelvi); 
arvestades, et IAEA 2018. ja 2019. aasta 
aruannete andmetel jätkas P’yŏngyang 
oma tuumategevust; arvestades, et kogu 
2020. aasta jooksul tuli teateid KRDV 
tuumarajatiste tegevusest; arvestades, et 
KRDV viis väidetavalt 7. detsembril 2019 
läbi suure vedelkütusrakettmootori 
maapealse katsetuse; arvestades, et 
1. jaanuaril 2020 teatas KRDV 
kavatsusest tühistada 
kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide 
heitmise ja tuumakatsetuste moratoorium; 
arvestades, et konkreetsed eduväljavaated 
tuumarelvavabaks piirkonnaks saamise 
suunas on lühikeses perspektiivis kasinad; 
arvestades, et Põhja-Koreast lähtub endiselt 
tuuma- ja ballistiliste rakettide oht kogu 
piirkonnale ja maailmale;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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
Põhjendus AA a (uus)

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

 AAa. arvestades, et tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingu 2020. aasta 
läbivaatamise konverents, mis pidi algselt 
toimuma 27. aprillist 22. maini 2020, tuli 
koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi 
lükata;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
fraktsiooni S&D 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 – alapunkt ah

Ettepanek võtta vastu soovitus Muudatusettepanek

ah) kinnitada ELi jätkuvat toetust 
ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale 
(JCPOA, Iraani tuumalepe) kui parimale 
võimalikule vahendile kinnituse saamiseks 
selle kohta, et Iraan kasutab tuumaenergiat 
eranditult rahumeelselt, ning olulisele 
vahendile, mis aitab suurendada stabiilsust 
ja julgeolekut Lähis-Idas; jätkuvalt 
rõhutada ELi olulist rolli edasiste sammude 
leidmisel tuumakokkuleppe 
kindlustamiseks; korrata, et EL peab 
kahetsusväärseks USA taganemist ühisest 
laiaulatuslikust tegevuskavast (JCPOA) ja 
sanktsioonide taaskehtestamist; avaldada 
kahetsust, et Iraan on kaotanud piirangud 
oma rikastatud uraani tootmisele, mida 
saab kasutada reaktorikütuse ja 
tuumarelvade tootmiseks, ja on sellega 
2019. aasta juulist alates rikkunud ühise 
laiaulatusliku tegevuskava raames võetud 
kohustusi, mille tulemusena kõik ühisele 
laiaulatuslikule tegevuskavale alla 
kirjutanud Euroopa riigid käivitasid 
vaidluste lahendamise mehhanismi; 
tuletada meelde, et sellega algas etapp, 
mida iseloomustab väga murettekitav 
ebakindlus rahvusvahelise stabiilsuse ja 
julgeoleku vallas; kinnitada veel kord 
vajadust jõuda kokkuleppele, et 
vähendada Iraani raketiprogrammist 

ah) kinnitada ELi jätkuvat toetust 
ühisele laiaulatuslikule tegevuskavale 
(JCPOA, Iraani tuumalepe) kui parimale 
võimalikule vahendile kinnituse saamiseks 
selle kohta, et Iraan kasutab tuumaenergiat 
eranditult rahumeelselt, ning olulisele 
vahendile, mis aitab suurendada stabiilsust 
ja julgeolekut Lähis-Idas; jätkuvalt 
rõhutada ELi olulist rolli edasiste sammude 
leidmisel tuumakokkuleppe 
kindlustamiseks; korrata, et EL peab 
kahetsusväärseks USA taganemist ühisest 
laiaulatuslikust tegevuskavast (JCPOA) ja 
sanktsioonide taaskehtestamist; tervitada 
Prantsusmaa, Saksamaa ja 
Ühendkuningriigi (E3) poolt ÜROs 
väljendatud vastuseisu USA ettepanekule 
taaskehtestada sanktsioonid Iraani suhtes 
ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 
2231 alusel, kuna USA ei ole enam ühise 
laiaulatusliku tegevuskava osaline; 
tervitada AEOI ja IAEA 26. augusti 
2020. aasta ühisavaldust IAEA poolt 
tuvastatud kaitsemeetmete rakendamise 
probleemide heas usus lahendamise 
kohta, mille kohaselt annab Iraan IAEA-
le juurdepääsu agentuuri poolt kindlaks 
määratud kahele asukohale ja hõlbustab 
IAEA kontrollitegevust; tuletada meelde 
IAEA olulist rolli, kuna see on ainus 
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tulenevat ohtu; kutsuda Iraani üles asuda 
uuesti täies ulatuses täitma ühisest 
laiaulatuslikust tegevuskavast ja 
tuumarelva leviku tõkestamise lepingust 
tulenevaid tuumaenergia alaseid 
kohustusi;

sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon, 
kes vastutab tuumarelva leviku 
tõkestamise alaste kohustuste järelevalve 
ja kontrolli eest; kutsuda Iraani üles 
tagama ühisest laiaulatuslikust 
tegevuskavast ja tuumarelva leviku 
tõkestamise lepingust tulenevate 
tuumaenergia alaste kohustuste täitmine 
täies ulatuses;

Or. en


