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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. kinnitab oma üleskutset vaadata 
läbi ELi üldine strateegia, et uuest 
geopoliitilisest dünaamikast, praegustest 
ohtudest (sealhulgas COVID-
19 pandeemia) ja eeldatavatest 
eelseisvatest katsumustest õppida ning 
ÜVJP eesmärgid ja vahendid ümber 
hinnata; rõhutab, et ELi jaoks on peale 
rahvusvaheliste partnerite ja liitlastega 
koostöö edasise arendamise vajalik ka 
kiirendada välisasjades otsustusprotsessi 
ning suurendada oma võimet teha koostööd 
samu seisukohti jagavate partneritega, 
tugevdades samas mitmepoolsust, ning 
tugevdada oma strateegilist võimekust 
tegutseda, sealhulgas vajaduse korral 
autonoomselt; rõhutab, et ELil on 
kohustus ehitada üles oma strateegiline 
autonoomia nii ühistes diplomaatia-, 
julgeoleku- ja kaitseküsimustes kui ka 
majanduse, tervise ja kaubanduse 
teemadel, et tulla toime paljude ühiste 
probleemide lahendamisega ning kaitsta 
oma huvisid, norme ja väärtusi 
pandeemiajärgses maailmas; rõhutab 
seetõttu vajadust, et Euroopa riigid 
säilitaksid oma suutlikkuse ise otsuseid 
langetada ja tegutseda; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid rakendaksid ja kohaldaksid 
uut määrust kiiresti, et luua mehhanismid 
kriitilistes sektorites välisinvesteeringute 
jälgimiseks; julgustab liikmesriike 
mitmepoolse strateegilise ekspordikontrolli 

9. kordab oma nõudmist vaadata läbi 
ELi üldine strateegia, et uuest 
geopoliitilisest dünaamikast, praegustest 
ohtudest (sealhulgas COVID-
19 pandeemia) ja eeldatavatest 
eelseisvatest katsumustest õppida ning 
ÜVJP eesmärgid ja vahendid ümber 
hinnata; rõhutab, et ELi jaoks on peale 
rahvusvaheliste partnerite ja liitlastega 
koostöö edasise arendamise vajalik ka 
kiirendada välisasjades otsustusprotsessi 
ning suurendada oma võimet teha koostööd 
samu seisukohti jagavate partneritega, 
tugevdades samas mitmepoolsust, ning 
tugevdada oma strateegilist võimekust 
tegutseda, sealhulgas vajaduse korral 
autonoomselt; rõhutab, et EL ja 
liikmesriigid peaksid keskenduma nii 
ühistele diplomaatia-, julgeoleku- ja 
kaitseküsimustele kui ka majanduse, 
tervise ja kaubanduse teemadele, et tulla 
toime paljude ühiste probleemide 
lahendamisega ning kaitsta oma huvisid, 
norme ja väärtusi pandeemiajärgses 
maailmas; rõhutab seetõttu vajadust, et 
Euroopa riigid säilitaksid oma suutlikkuse 
ise otsuseid langetada ja tegutseda; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid rakendaksid ja 
kohaldaksid uut määrust kiiresti, et luua 
mehhanismid kriitilistes sektorites 
välisinvesteeringute jälgimiseks; julgustab 
ELi liikmesriike mitmepoolse strateegilise 
ekspordikontrolli koordineerimiskomitee 
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koordineerimiskomitee pärandile tuginedes 
looma uut mitmepoolse koostöö foorumit 
ning jälgima ja kontrollima probleemsetes 
riikides tehnoloogia eksportimist, 
kaubavooge ja tundlikke investeeringuid;

pärandile tuginedes looma uut 
mitmepoolse koostöö foorumit ning 
jälgima ja kontrollima probleemsetes 
riikides tehnoloogia eksportimist, 
kaubavooge ja tundlikke investeeringuid;
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Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kahetseb edusammude puudumist, 
et parandada otsustamisprotsessi ÜVJP 
teemadel, mis mõjutab ELi tegevuse ja 
otsustusprotsessi tõhusust, kiirust ja 
usutavust rahvusvahelisel areenil; kutsub 
liikmesriike üles alustama kiiresti arutelu 
võimaluse üle liikuda ühehäälsust 
nõudvalt hääletuselt kvalifitseeritud 
häälteenamust nõudvale hääletusele 
vähemalt ÜVJP valitud valdkondades (nt 
inimõiguste ja sanktsioonide otsused), 
kuna see on konkreetne vahend ELi mõju 
tugevdamiseks rahvusvahelisel tasandil;

13. kahetseb edusammude puudumist, 
et parandada otsustusprotsessi ÜVJP 
teemadel, mis mõjutab ELi tegevuse ja 
otsustusprotsessi tõhusust, kiirust ja 
usutavust rahvusvahelisel areenil; rõhutab, 
et üksmeel ÜVJP teemadel suurendab 
ELi-sisest solidaarsust ja annab ELile 
tugevamad volitused ülemaailmseks 
tegevuseks;

Or. en
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Punkt 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. rõhutab, et väga oluline on ELi 
võetud kohustus toetada oma partnerite 
suveräänsust, sõltumatust ja territoriaalset 
terviklikkust nende rahvusvaheliselt 
tunnustatud piirides; tunneb muret 
kuumade konfliktipiirkondade arvu kasvu 
pärast ELi lähinaabruses, külmutatud 
konfliktide pärast ning käimasoleva 
Venemaa-poolse de facto okupatsiooni 
pärast suveräänsete riikide territooriumitel; 
kordab, et taunib jõuliselt Venemaa 
agressiivset poliitikat Ukraina suhtes, 
Venemaa negatiivset rolli mitmetes 
külmutatud konfliktides ja survet mõnele 
oma vahetule ELi naabrile, 
krimmitatarlaste õiguste rikkumist, Aasovi 
mere blokaadi, Ukraina gaasiväljade 
arestimist Mustal merel ning Gruusia ja 
Moldova territoriaalse terviklikkuse 
rikkumist; järgib endiselt igati Krimmi 
ebaseadusliku annekteerimise 
mittetunnustamise poliitikat; kutsub 
Venemaad üles võtma vastutust, kasutama 
oma mõjuvõimu Venemaa toetatud 
separatistide üle ning täitma täielikult 
endale Minski kokkulepetega võetud 
kohustusi; rõhutab, et EL peab kiirendama 
oma tegevust nn külmutatud konfliktide 
rahumeelses lahendamises, sealhulgas 
dialoogis asjassepuutuvate kolmandate 
riikidega, aktiivselt edendama 

23. rõhutab, et väga oluline on ELi 
võetud kohustus toetada oma partnerite 
suveräänsust, sõltumatust ja territoriaalset 
terviklikkust nende rahvusvaheliselt 
tunnustatud piirides; tunneb muret 
kuumade konfliktipiirkondade arvu kasvu 
pärast ELi lähinaabruses, külmutatud 
konfliktide pärast ning käimasoleva 
Venemaa-poolse de facto okupatsiooni 
pärast suveräänsete riikide territooriumitel; 
kordab, et taunib jõuliselt Venemaa 
agressiivset poliitikat Ukraina suhtes, 
Venemaa negatiivset rolli mitmetes 
külmutatud konfliktides ja survet mõnele 
oma vahetule ELi naabrile, 
krimmitatarlaste õiguste rikkumist, Aasovi 
mere blokaadi, Ukraina gaasiväljade 
arestimist Mustal merel ning Gruusia ja 
Moldova territoriaalse terviklikkuse 
rikkumist; järgib endiselt igati Krimmi 
ebaseadusliku annekteerimise 
mittetunnustamise poliitikat; kutsub 
Venemaad üles võtma vastutust, kasutama 
oma mõjuvõimu Venemaa toetatud 
separatistide üle ning täitma täielikult 
endale Minski kokkulepetega võetud 
kohustusi; rõhutab, et EL peab kiirendama 
oma tegevust nn külmutatud konfliktide 
rahumeelses lahendamises, sealhulgas 
dialoogis asjassepuutuvate kolmandate 
riikidega, aktiivselt edendama 
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rahvusvahelise õiguse eeskirjadele ja 
põhimõtetele, ÜRO põhikirjale ning kõigile 
OSCE 1975. aasta Helsingi lõppakti 
põhimõtetele toetuvaid lahendusi ning 
suurendama konfliktist mõjutatud 
tsiviilelanike, riigisiseste põgenike ja 
pagulaste toetamist; 

rahvusvahelise õiguse eeskirjadele ja 
põhimõtetele, ÜRO põhikirjale ning kõigile 
OSCE 1975. aasta Helsingi lõppakti 
põhimõtetele toetuvaid lahendusi ning 
suurendama konfliktist mõjutatud 
tsiviilelanike, riigisiseste põgenike ja 
pagulaste toetamist; nõuab ka, et Venemaa 
Föderatsioon lõpetaks Gruusia Abhaasia 
ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia 
territooriumide okupeerimise ning 
peataks nende kahe piirkonna de facto 
integreerimise Venemaa haldusalasse;

Or. en
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Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 25a. rõhutab, et EL peab pöörama 
rohkem tähelepanu Süürias jätkuvale 
konfliktile ja tegema tööd selle nimel, et 
tuua kohtu ette Süüria režiimi liikmed ja 
liitlased (eriti Venemaalt ja Iraanist), kes 
vastutavad arvukate alates 2011. aastast 
toime pandud sõjakuritegude eest; 

Or. en
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. on seisukohal, et EL vajab kiiresti 
parema geopoliitilise ja üldise strateegia 
määratlemist oma lühi-, keskpika- ja 
pikaajalisteks suheteks Türgiga, seda 
eelkõige jätkuvate tagasilöökide tõttu 
demokraatia vallas ja Türgi üha jõulisema 
välispoliitilise enesekehtestamise valguses, 
mis on eskaleerinud pingeid Vahemere 
idaosa piirkonnas ja mõjunud 
destabiliseerivalt, ohustades piirkondade 
rahu ja stabiilsust Vahemere idaosas, 
Lähis-Idas ja Lõuna-Kaukaasias, samuti 
selle rolli tõttu Süürias, Iraagis, Liibüas ja 
Mägi-Karabahhis toimuvates konfliktides;

32. on seisukohal, et EL peab kiiresti 
määratlema parema geopoliitilise ja üldise 
strateegia oma lühi-, keskpika- ja 
pikaajalisteks suheteks Türgiga, seda 
eelkõige jätkuvate tagasilöökide tõttu 
demokraatia vallas ja Türgi üha jõulisema 
välispoliitilise enesekehtestamise valguses, 
mis mõnikord soodustab pingete 
eskaleerumist ja mõjub destabiliseerivalt, 
ohustades piirkondlikku rahu ja stabiilsust 
Vahemere idaosas, Lähis-Idas ja Lõuna-
Kaukaasias, samuti Türgi rolli tõttu 
Süürias, Iraagis, Liibüas ja Mägi-
Karabahhis toimuvates konfliktides, võttes 
arvesse tema rolli olulise piirkondliku 
partnerina ja NATO liitlasena ning Türgi 
ja Venemaa kasvavat rivaliteeti 
piirkonnas;

Or. en
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Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. kutsub ühisele laiaulatuslikule 
tegevuskavale allakirjutanuid 
Prantsusmaad, Saksamaad ja 
Ühendkuningriiki, samuti ELi ja selle 
liikmesriike üles suurendama ühtsust, 
heidutusmeetmeid ja vastupanuvõimet 
kolmandate riikide sekundaarsete 
sanktsioonide suhtes ning rakendama 
meetmeid ELi õiguspäraste huvide 
kaitsmiseks, sealhulgas kaubavahetust 
toetava rahastamisvahendi (INSTEX) 
täielik rakendamine; ei poolda USA 
ühepoolset ekstraterritoriaalset 
sanktsioonide taaskehtestamist pärast 
ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast 
lahkumist, sest see õõnestab ELi 
õiguspäraseid majanduslikke ja 
välispoliitilisi huvisid, takistades eelkõige 
humanitaarkaubandust Iraaniga COVID-
19 kriisi ajal; palub USA-l tingimusteta 
uuesti ühise laiaulatusliku tegevuskavaga 
liituda, mis peaks käima käsikäes Iraani 
ärgitamisega, et see hakkaks oma lepingust 
tulenevaid kohustusi uuesti täielikult 
täitma;

30. kutsub ühisele laiaulatuslikule 
tegevuskavale allakirjutanuid 
Prantsusmaad, Saksamaad ja 
Ühendkuningriiki, samuti ELi ja selle 
liikmesriike üles suurendama ühtsust, 
heidutusmeetmeid ja vastupanuvõimet 
kolmandate riikide sekundaarsete 
sanktsioonide suhtes ning rakendama 
meetmeid ELi õiguspäraste huvide 
kaitsmiseks, sealhulgas kaubavahetust 
toetava rahastamisvahendi (INSTEX) 
täielik rakendamine; ei poolda USA 
ühepoolset ekstraterritoriaalset 
sanktsioonide taaskehtestamist pärast 
ühisest laiaulatuslikust tegevuskavast 
lahkumist, sest see õõnestab ELi 
õiguspäraseid majanduslikke ja 
välispoliitilisi huvisid, takistades eelkõige 
humanitaarkaubandust Iraaniga COVID-
19 kriisi ajal; palub USA-l tingimusteta 
uuesti ühise laiaulatusliku tegevuskavaga 
liituda, mis peaks käima käsikäes Iraani 
ärgitamisega, et see hakkaks oma lepingust 
tulenevaid kohustusi uuesti täielikult 
täitma; mõistab sellega seoses hukka 
Iraani otsuse hakata rikastama uraani 20 
protsendini, mis kujutab endast 
tuumaleppe otsest ja rasket rikkumist;

Or. en


