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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. nõuab kindlalt tugeva inimõiguste 
rikkujate vastase ELi sihipärase 
sanktsioonimehhanismi (ELi Magnitski 
akti) kiiret vastuvõtmist ja rakendamist, 
mis hõlmaks viisakeelde ja varade 
külmutamist; rõhutab, et selline 
sanktsioonimehhanism peaks olema 
suunatud ka korruptsioonile, 
inimkaubandusele ning seksuaalsele ja 
soolisele vägivallale; rõhutab, et 
sanktsioonide kord peab sisaldama tõhusat 
rakendamismehhanismi, mis tagaks nõuete 
täitmise kõigis liikmesriikides;

14. peab tervitatavaks kogu maailmas 
rakendatava inimõiguste rikkujate vastase 
ELi sanktsioonirežiimi vastuvõtmist ja 
nõuab kindlalt selle kiiret rakendamist, 
mis hõlmaks viisakeelde ja varade 
külmutamist; rõhutab, et selline 
sanktsioonimehhanism peaks olema 
suunatud ka korruptsiooni, 
inimkaubanduse ning seksuaalse ja soolise 
vägivalla vastu; rõhutab, et 
sanktsioonirežiim peab sisaldama tõhusat 
rakendamismehhanismi, mis tagaks nõuete 
täitmise kõigis liikmesriikides;

Or. en



AM\1222216ET.docx PE662.814v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

13.1.2021 A9-0266/8

Muudatusettepanek 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
fraktsiooni S&D nimel

Raport A9-0266/2020
David McAllister
Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev 2020. aasta aruanne
(2020/2206(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. rõhutab, et ülioluline ning ELi ja 
Ühendkuningriigi vastastikustes huvides, 
mida võimendavad nende ühised 
eesmärgid ja väärtused, geograafiline 
lähedus ja pikaajaline ühine strateegiline 
koostöö, on leppida kokku ühises 
reaktsioonis välis-, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika katsumustele, järgides 
mitmepoolsuse, konfliktide dialoogide ja 
diplomaatia abil lahendamise ja 
rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ning 
pidades silmas, et suurem osa 
rahvusvahelisi ohtusid mõjutavad mõlemat 
osapoolt sama tugevalt; rõhutab, et ELi ja 
Ühendkuningriigi tulevaste suhete osas 
on oluline saavutada hea kokkulepe, mis 
kaitseb ELi huve;

38. rõhutab, et ülioluline ning ELi ja 
Ühendkuningriigi vastastikustes huvides, 
mida võimendavad nende ühised 
eesmärgid ja väärtused, geograafiline 
lähedus ja pikaajaline ühine strateegiline 
koostöö, on leppida kokku ühises 
reaktsioonis välis-, julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika katsumustele, järgides 
mitmepoolsuse, konfliktide dialoogide ja 
diplomaatia abil lahendamise ja 
rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ning 
pidades silmas, et suurem osa 
rahvusvahelisi ohtusid mõjutavad mõlemat 
osapoolt sama tugevalt;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41a. mõistab karmilt hukka märatseva 
rahvahulga poolt USA Kongressi vastu 
toime pandud rünnaku, millele 
märatsejaid õhutasid president Donald 
Trumpi vandenõuteooriad ja alusetud 
väited, et 3. novembril 2020 toimunud 
presidendivalimiste tulemusi võltsiti; 
loodab kindlalt, et USA tagab võimu 
rahumeelse üleandmise ametisseastuvale 
presidendile Joseph Bidenile ja 
ametisseastuvale asepresidendile Kamala 
Harrisele; on mures populismi ja 
äärmusluse kasvu pärast mõlemal pool 
Atlandi ookeani ning rõhutab tungivat 
vajadust kaitsta demokraatiat, inimõigusi 
ja õigusriigi põhimõtet kogu maailmas;
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Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. palub komisjonil, nõukogul ning 
kõrgel esindajal / asepresidendil teatada 
Hiinale, et EL ei salli Hiina jätkuvat 
inimõiguste rikkumist Hongkongis, 
Tiibetis ja Xinjangis ega vähemuse hulka 
kuuluvate inimeste kohtlemist, samuti 
palub neil võtta otsustav roll 
rahvusvahelisel areenil Hongkongi 
autonoomia kindlustamiseks; mõistab 
hukka põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ 
rikkumise Hiina riikliku julgeoleku 
seaduse vastuvõtmisega, mis õõnestab 
tõsiselt Hongkongi ulatuslikku 
autonoomiat ning kahjustab Hongkongis 
kohtusüsteemi sõltumatust ja 
väljendusvabadust; väljendab muret 
Hongkongis riikliku julgeoleku seaduse 
kehtestamise mõju üle Hiina ja Taiwani 
vahelistele suhetele; rõhutab, et Hongkongi 
autonoomia jätkuv õõnestamine Pekingi 
poolt on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja 
kohustustega, mille Hiina on endale 
kahepoolsete lepingutega võtnud, ning seab 
kahtluse alla ka Pekingi usaldusväärsuse 
partnerina; märgib, et Euroopa Parlament 
võtab arvesse inimõiguste rikkumisi 
Mandri-Hiinas ja Hongkongis, kui tal 
palutakse toetada ulatuslikku 
investeerimislepingut ja kõiki tulevasi 
kaubanduslepinguid Hiinaga; julgustab 
liikmesriike rakendama 28. juulil 
2020. aastal välisasjade nõukogu kinnitatud 

52. palub komisjonil, nõukogul ning 
kõrgel esindajal / asepresidendil teatada 
Hiinale, et EL ei salli Hiina jätkuvat 
inimõiguste rikkumist Hongkongis, 
Tiibetis ja Xinjangis ega vähemuse hulka 
kuuluvate inimeste kohtlemist, samuti 
palub neil võtta otsustav roll 
rahvusvahelisel areenil Hongkongi 
autonoomia kindlustamiseks; mõistab 
hukka põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ 
rikkumise Hiina riikliku julgeoleku 
seaduse vastuvõtmisega, mis õõnestab 
tõsiselt Hongkongi ulatuslikku 
autonoomiat ning kahjustab Hongkongis 
kohtusüsteemi sõltumatust ja 
väljendusvabadust; väljendab muret 
Hongkongis riikliku julgeoleku seaduse 
kehtestamise mõju üle Hiina ja Taiwani 
vahelistele suhetele; rõhutab, et Hongkongi 
autonoomia jätkuv õõnestamine Pekingi 
poolt on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja 
kohustustega, mille Hiina on endale 
kahepoolsete lepingutega võtnud, ning seab 
kahtluse alla ka Pekingi usaldusväärsuse 
partnerina; märgib, et Euroopa Parlament 
võtab arvesse inimõiguste rikkumisi 
Mandri-Hiinas ja Hongkongis, kui tal 
palutakse toetada ulatuslikku 
investeerimislepingut ja kõiki tulevasi 
kaubanduslepinguid Hiinaga; julgustab 
liikmesriike rakendama 28. juulil 
2020. aastal välisasjade nõukogu kinnitatud 
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meetmete paketti ja parlamendi 19. juuni 
2020. aasta resolutsiooni1; nõuab, et 
komisjon ja liikmesriigid võitleksid 
aktiivselt uiguuride jõhkra tagakiusamise 
vastu Xinjangis, samuti teiste etniliste ja 
usuliste vähemusrühmade, eriti kristlaste ja 
tiibetlaste tagakiusamise vastu;

_______________________
1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0174.

meetmete paketti ja parlamendi 19. juuni 
2020. aasta resolutsiooni1; nõuab, et 
komisjon ja liikmesriigid võitleksid 
aktiivselt uiguuride jõhkra tagakiusamise 
vastu Xinjangis, samuti teiste etniliste ja 
usuliste vähemusrühmade, eriti kristlaste ja 
tiibetlaste tagakiusamise vastu; kutsub 
liikmesriike ja asepresidenti / kõrget 
esindajat üles võtma kogu maailmas 
rakendatava inimõiguste rikkujate vastase 
ELi sanktsioonirežiimi raames vastu 
sanktsioone Hiina ametiisikute ja riigi 
juhitavate üksuste vastu, kes vastutavad 
uiguuride massilise kinnipidamise ja 
sunniviisilise töö korraldamise eest 
Hiinas;

_______________________
1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0174.
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