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Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine – 2020. aasta aruanne
(2020/2206(INI))

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. tervitab ELi uue ülemaailmse 
inimõiguste rikkujate vastase 
sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akti) 
vastuvõtmist, mis võimaldab ELil 
kehtestada sihipäraseid sanktsioone 
isikutele, kes vastutavad tõsiste 
inimõiguste rikkumiste ja kuritarvituste 
eest kogu maailmas; soovitab 
sanktsioonide kohaldamisala tulevikus 
laiendada, nii et see hõlmaks ka 
korruptsiooniakte;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. nõuab, et ELi tunnustaks selle 
piirkonda käsitlevas poliitikas kõigi 
Vahemere lõunapiirkonna riikide 
eripärasid; nõuab, et EL tugevdaks 
koostööd piirkondlike osalejatega, 
sealhulgas Araabia Riikide Liiga, Aafrika 
Liit ja Vahemere Liit, ning toetaks 
aktiivselt lõunanaabruse riikide vahelist 
piirkondadevahelist koostööd, mis on 
julgeolekuks ja kestlikuks majanduslikuks 
arenguks hädavajalik; rõhutab vajadust 
tugevdada liidu suhteid Põhja-Aafrika 
riikidega; avaldab kahetsust, et 25 aastat 
pärast nn Euroopa – Vahemere piirkonna 
partnerluse käivitamist pole endiselt 
saavutatud ühist jõukat, stabiilset ja vaba 
piirkonda koos Vahemere lõunapiirkonna 
riikidega; toetab täielikult Berliini protsessi 
ja kiidab heaks kõik ÜRO algatused, mille 
eesmärk on leida Liibüa kriisile terviklik 
poliitiline lahendus; 

25. tervitab komisjoni ja kõrge 
esindaja tulevast ühisteatist uuendatud 
partnerluse kohta lõunapoolsete 
naaberriikidega; nõuab, et ELi tunnustaks 
selle piirkonda käsitlevas poliitikas kõigi 
Vahemere lõunapiirkonna riikide 
eripärasid; nõuab, et EL tugevdaks 
koostööd piirkondlike osalejatega, 
sealhulgas Araabia Riikide Liiga, Aafrika 
Liit ja Vahemere Liit, ning toetaks 
aktiivselt lõunanaabruse riikide vahelist 
piirkondadevahelist koostööd, mis on 
julgeolekuks ja kestlikuks majanduslikuks 
arenguks hädavajalik; rõhutab vajadust 
tugevdada liidu suhteid Põhja-Aafrika 
riikidega; avaldab kahetsust, et 25 aastat 
pärast nn Euroopa – Vahemere piirkonna 
partnerluse käivitamist pole endiselt 
saavutatud ühist jõukat, stabiilset ja vaba 
piirkonda koos Vahemere lõunapiirkonna 
riikidega; toetab täielikult Berliini protsessi 
ja kiidab heaks kõik ÜRO algatused, mille 
eesmärk on leida Liibüa kriisile terviklik 
poliitiline lahendus; 
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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; väljendab 
heameelt ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 
sõlmimise üle, mis tagab mõlema poole 
kodanikele ja ettevõtjatele selguse ja 
kindluse; rõhutab, et ta kontrollib praegu 
lepingut ning kavatseb tähelepanelikult 
jälgida ELi ja Ühendkuningriigi vahelise 
lepingu rakendamist kõigis selle 
üksikasjades; 

Or. en



AM\1222220ET.docx PE662.814v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

13.1.2021 A9-0266/14

Muudatusettepanek 14
David McAllister
fraktsiooni PPE nimel

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

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47
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47. nõuab sellega seoses piirkonnaga 
sihipärast ja mitmetahulist koostööd, 
toetudes ühisel ELi narratiivil, mis edendab 
ühiseid katsumusi (näiteks rahu, julgeoleku 
ja jõukuse edendamine) lahendada aitavaid 
strateegiaid, tagades samas 
kliimamuutustest tulenevate ohtude vastu 
võitlemiseks ühise rinde; rõhutab Ladina-
Ameerika olulisust Euroopa Liidule ning 
kutsub üles jätkama selle piirkonna 
pidamist ÜVJP jaoks geostrateegiliselt 
ülioluliseks, osalema demokraatia ja 
inimõiguste edendamises selles piirkonnas 
ning panustama ka selle majanduslikku 
arengusse; rõhutab, et õigusriigi põhimõtte 
ning stabiilse poliitilise ja õigusliku 
raamistiku austamine, sealhulgas võitlus 
korruptsiooni ja karistamatuse vastu, 
samuti demokraatia suunas liikumine ning 
inimõiguste austamine ja põhivabaduste 
edendamine, on nurgakivid Ladina-
Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega 
sügavama lõimumise ja nendega koostöö 
jaoks; rõhutab Tšiili ja Mehhikoga 
sõlmitud üldlepingute ning ELi ja 
Mercosuri vahelise assotsiatsioonilepingu 
läbivaatamise jätkamise ja lõpuleviimise 
tähtsust, toonitades ka, et need riigid on 
ELi olulised liitlased ja partnerid; 
väljendab sügavat muret austuse 
puudumise üle demokraatia ja õigusriigi 
põhimõtte suhtes ning demokraatlikult 

47. nõuab sellega seoses piirkonnaga 
sihipärast ja mitmetahulist koostööd, 
toetudes ühisel ELi narratiivil, mis edendab 
ühiseid katsumusi (näiteks rahu, julgeoleku 
ja jõukuse edendamine) lahendada aitavaid 
strateegiaid, tagades samas 
kliimamuutustest tulenevate ohtude vastu 
võitlemiseks ühise rinde; rõhutab Ladina-
Ameerika olulisust Euroopa Liidule ning 
kutsub üles jätkama selle piirkonna 
pidamist ÜVJP jaoks geostrateegiliselt 
ülioluliseks, osalema demokraatia ja 
inimõiguste edendamises selles piirkonnas 
ning panustama ka selle majanduslikku 
arengusse; rõhutab, et õigusriigi põhimõtte 
ning stabiilse poliitilise ja õigusliku 
raamistiku austamine, sealhulgas võitlus 
korruptsiooni ja karistamatuse vastu, 
samuti demokraatia suunas liikumine ning 
inimõiguste austamine ja põhivabaduste 
edendamine, on nurgakivid Ladina-
Ameerika ja Kariibi piirkonna riikidega 
sügavama lõimumise ja nendega koostöö 
jaoks; rõhutab Tšiili ja Mehhikoga 
sõlmitud üldlepingute ning ELi ja 
Mercosuri vahelise assotsiatsioonilepingu 
läbivaatamise ning ratifitseerimise 
jätkamise ja lõpuleviimise tähtsust, 
toonitades ka, et need riigid on ELi 
olulised liitlased ja partnerid; väljendab 
sügavat muret austuse puudumise üle 
demokraatia ja õigusriigi põhimõtte suhtes 
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valitud opositsiooniliidrite, ajakirjanike, 
üliõpilaste ja inimõiguste kaitsjate, eriti 
keskkonnateemadega tegelevate inimeste ja 
nende advokaatide vastu suunatud 
rünnakute üle; 

ning demokraatlikult valitud 
opositsiooniliidrite, ajakirjanike, üliõpilaste 
ja inimõiguste kaitsjate, eriti 
keskkonnateemadega tegelevate inimeste ja 
nende advokaatide vastu suunatud 
rünnakute üle; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

56. väljendab kahetsust, et komisjon ei 
lisanud Arktikat oma 2020. aasta 
tööprogrammi; tunnistab siiski, et on 
algatatud avalik konsultatsioon, mille 
raames otsitakse teavet kehtiva poliitika 
tugevuste ja puuduste kohta, et võimaluse 
korral valmistada ette ajakohastatud 
lähenemisviis; leiab, et Arktika piirkonna 
strateegia on ELile vajalik;

56. tervitab Arktikat käsitleva 
ühisteatise lisamist komisjoni 2021. aasta 
tööprogrammi; leiab, et Arktika piirkonna 
strateegia on ELile vajalik;
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