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Muudatusettepanek 285
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt edusammude üle, 
mis on saavutatud ELi ja NATO koostöös 
pärast 2016. aasta Varssavis vastu võetud 
ühisdeklaratsiooni; tunnustab 2017. aasta 
detsembri ühiste ettepanekute rakendamisel 
tehtud edusamme, eriti ELi ja NATO 
poliitilise dialoogi intensiivistamist 
kõikidel tasanditel, samuti sõjalise 
liikuvuse alast struktureeritud dialoogi, 
jõupingutusi vastavate 
kaitseplaneerimisprotsesside suurema 
sidususe tagamiseks ja tihedamat koostööd 
hübriidohtude ja 
desinformatsioonikampaaniate vastu 
võitlemisel; kutsub ELi ja NATOt üles 
veelgi tõhustama oma vastastikku 
tugevdavat koostööd ja süvendama 
strateegilist partnerlust;

24. tunneb heameelt edusammude üle, 
mis on saavutatud ELi ja NATO koostöös 
pärast 2016. aasta Varssavis vastu võetud 
ühisdeklaratsiooni; tunnustab 2017. aasta 
detsembri ühiste ettepanekute rakendamisel 
tehtud edusamme, eriti ELi ja NATO 
poliitilise dialoogi intensiivistamist 
kõikidel tasanditel, samuti sõjalise 
liikuvuse alast struktureeritud dialoogi, 
jõupingutusi vastavate 
kaitseplaneerimisprotsesside suurema 
sidususe tagamiseks ja tihedamat koostööd 
küberturvalisuse- ja kaitse valdkonnas 
ning hübriidohtude ja 
desinformatsioonikampaaniate vastu 
võitlemisel; kutsub ELi ja NATOt üles 
veelgi tõhustama oma vastastikku 
tugevdavat koostööd ja süvendama 
strateegilist partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 286
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. tunneb heameelt edusammude üle, 
mis on saavutatud ELi ja NATO koostöös 
pärast 2016. aasta Varssavis vastu võetud 
ühisdeklaratsiooni; tunnustab 2017. aasta 
detsembri ühiste ettepanekute rakendamisel 
tehtud edusamme, eriti ELi ja NATO 

24. tunneb heameelt edusammude üle, 
mis on saavutatud ELi ja NATO koostöös 
pärast 2016. aasta Varssavis vastu võetud 
ühisdeklaratsiooni; tunnustab 2017. aasta 
detsembri ühiste ettepanekute rakendamisel 
tehtud edusamme, eriti ELi ja NATO 
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poliitilise dialoogi intensiivistamist 
kõikidel tasanditel, samuti sõjalise 
liikuvuse alast struktureeritud dialoogi, 
jõupingutusi vastavate 
kaitseplaneerimisprotsesside suurema 
sidususe tagamiseks ja tihedamat koostööd 
hübriidohtude ja 
desinformatsioonikampaaniate vastu 
võitlemisel; kutsub ELi ja NATOt üles 
veelgi tõhustama oma vastastikku 
tugevdavat koostööd ja süvendama 
strateegilist partnerlust;

poliitilise dialoogi intensiivistamist 
kõikidel tasanditel, samuti sõjalise 
liikuvuse alast struktureeritud dialoogi, 
jõupingutusi vastavate 
kaitseplaneerimisprotsesside suurema 
sidususe tagamiseks ja tihedamat koostööd 
hübriidohtude ja 
desinformatsioonikampaaniate vastu 
võitlemisel; kutsub ELi ja NATOt üles 
veelgi tõhustama oma vastastikku 
tugevdavat koostööd, sealhulgas 
missioonide ja operatsioonide vahel, ja 
süvendama strateegilist partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 287
Traian Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24a. rõhutab ELi ja NATO partnerluse 
edasise tugevdamise tähtsust sõjaväelise 
liikuvuse valdkonnas; kutsub sellega 
seoses ELi ja NATOt üles määratlema ja 
kõrvaldama sõjaväelise liikuvuse 
valdkonna suhetes esinevad lüngad ja 
erinevused, näiteks infrastruktuuri, 
terminoloogia, õiguslike aspektide ja 
sõjalise liikuvuse rakendamise eesmärkide 
küsimustes; pöörab erilist tähelepanu 
vajadusele ühtlustada tingimused NATO 
vägede transiidiks läbi liikmesriikide ning 
kõrvaldada tollitõkked ja 
regulatiivmenetlused, mis võivad tekitada 
viivitusi piirikontrollipunktides, kui väed 
sisenevad ELi liikmesriigi territooriumile;

Or. ro

Muudatusettepanek 288
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
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Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24a. rõhutab sõjaväelise liikuvuse 
olulisust; rõhutab, kui tähtis on, et 
sõjaväelise liikuvuse projektid saaksid 
järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus piisava eelarve; 
rõhutab ELi ja NATO koostöö 
vastastikust täiendavust sõjalise liikuvuse 
parandamiseks kogu Euroopa Liidus; 
tervitab asjaolu, et sõjaväelise liikuvuse 
projekt on PESCO osa;

Or. en

Muudatusettepanek 289
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24a. tervitab sellega seoses operatsiooni 
Atlantic Resolve ja NATO tõhustatud 
kohalolekut Euroopas ning tunnistab 
NATO vägede tähtsust püüdlustes hoida 
ära Venemaa edasist agressiooni ja 
pakkuda konflikti korral olulist toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 290
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 b (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24b. tunnistab, et tihe koostöö peaks 
toimuma ka kolmandate riikidega ning 
NATO juhtimis- ja 
planeerimisstruktuuride kaudu; selline 
koostöö pakub hädavajalikku võimekust, 
näiteks strateegilist transporti, mis on 
ülitähtis Euroopa äärealadel toimuva 
tegevuse jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 291
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 292
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 

25. rõhutab, et NATO vastutab suure 
osa Euroopa naaberriikide ebastabiilsuse 
eest, milleks on eelkõige Liibüa vastu 
suunatud ebaseadusliku agressioonisõja 
tagajärjed, mis on põhjustanud Liibüa 
riigi kokkuvarisemise, ja orjanduse juurde 
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arendamisest kasu ka allianss; tagasipöördumise esimest korda 100 aasta 
jooksul, relvarühmituste leviku, kellest 
paljusid NATO relvastab ja toetab 
pommitamis- ja riigikorra vahetuse sõjas, 
mis on jõudnud mitmetesse Liibüaga 
piirnevatesse riikidesse ja kes on näiteks 
Sirte linnas sooritanud sõjakuritegudega 
samaväärseid tegusid; märgib, et NATO 
on korduvalt rikkunud rahvusvahelist 
õigust ja ei ole jõud rahu ega stabiilsuse 
tagamiseks maailmas;

Or. en

Muudatusettepanek 293
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

25. tuletab meelde, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed 
nagu on sõnaselgelt tunnistatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingus; on seisukohal, 
et EL ja NATO peaksid koostöö tegemisel 
teineteist täiendama ning võtma arvesse 
teineteise eripära ja ülesandeid; märgib 
murega, et pärast Türgi tegevust 
Vahemere idaosas on mõned 
lahkarvamused selgelt kahjustanud 
alliansi solidaarsust; tuletab meelde, et 
ühtsete jõudude põhimõtte järgi saab ELi 
kaitsevõime arendamisest kasu ka allianss;

Or. en

Muudatusettepanek 294
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tunnistab, et ÜJKP tegevus on 
väikesemahuline operatsioon Euroopa 
äärealadel ning sellel on piiratud tööjõud 
ja eesmärgid, ning tunnistab seetõttu, et 
EL ei saa NATO juhtimis- ja 
kaitseplaneerimise struktuure korrata ega 
asendada; tuletab meelde, et ühtsete 
jõudude põhimõtte järgi saab ELi 
kaitsevõime arendamisest kasu ka allianss;

Or. en

Muudatusettepanek 295
Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Urmas Paet, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi ei kujuta ELi kaitsevõime 
arendamine alliansi jaoks 
konkurentsiohtu ning see toob kasu ka 
ELi ja alliansi üldisele võimekusele;

Or. en

Muudatusettepanek 296
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ÜJKP kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss nende riikide 
puhul, mis on mõlema organisatsiooni 
liikmed;

Or. en

Muudatusettepanek 297
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. rõhutab, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

25. tuletab meelde, et NATO jääb 
kollektiivkaitse nurgakiviks nende 
liikmesriikide jaoks, kes on samuti Põhja-
Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmed; 
tuletab meelde, et ühtsete jõudude 
põhimõtte järgi saab ELi kaitsevõime 
arendamisest kasu ka allianss;

Or. en

Muudatusettepanek 298
Traian Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25a. rõhutab vajadust ELi ja NATO 
vahelise koostöö järele, et käsitleda 
ühiselt ja tõhusalt meresõidu turvalisuse 
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ohte, nagu piiriülene ja organiseeritud 
kuritegevus, sealhulgas organiseeritud 
kuritegevuse võrgustikud, mis 
hõlbustavad ebaseaduslikku rännet, relva- 
ja narkokaubandust, salakaubavedu ja 
merepiraatlust;

Or. ro

Muudatusettepanek 299
Kinga Gál

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25a. märgib, et tõhusama julgeoleku- ja 
kaitsekoostöö korral võiks EL võtta 
suurema rolli oma julgeoleku tagamisel ja 
asuda tegelema selliste probleemidega 
nagu terrorismivastane võitlus;

Or. en

Muudatusettepanek 300
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25a. rõhutab Euroopa relvajõudude 
ühiste koolituste ja õppuste ning ELi ja 
NATO koordineeritud paralleelõppuste 
korraldamise ja läbiviimise tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 301
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda



AM\1218440ET.docx 11/104 PE660.087v04-00

ET

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. toetab kindlalt ELi ja ÜRO 
strateegilist partnerlust kriisiohje ning 
tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve alal; 
tunneb heameelt edusammude üle, mis on 
saavutatud aastatel 2019–2021 kaheksa 
ühiselt kindlaks määratud ja kokkulepitud 
ELi ja ÜRO prioriteedi rakendamisel 
rahuoperatsioonide ja kriisiohje 
valdkonnas; märgib, et missioonide ja 
operatsioonide vahelise koostöö 
tõhustamisel on saavutatud mõningaid 
edusamme, nimelt seoses naiste, rahu ja 
julgeoleku tegevuskavaga, mis aitab kaasa 
ELi naiste, rahu ja julgeoleku 
tegevuskava rakendamisele, samuti seoses 
konfliktide ennetamisega ning poliitilisel 
ja strateegilisel tasandil; kutsub ELi ja 
ÜROd üles uurima veelgi tihedama 
koostöö võimalusi, eriti ühiste 
operatsioonitandrite vallas, sealhulgas 
missioonide ülemineku kavandamine, 
toetuskorraldus kohapeal, teabevahetus 
väljaspool missioonipiirkondi ja 
erandolukorra planeerimine, pidades 
silmas COVID-19 kriisi, samuti kliima- ja 
kaitsevaldkonda;

26. võtab teadmiseks ELi ja ÜRO 
strateegilise partnerluse kriisiohje ning 
tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve alal; 
kutsub ELi ja ÜROd üles uurima veelgi 
tihedama koostöö võimalusi, eriti seda, 
kuidas tagada rahvusvahelise õiguse ja 
ÜRO põhikirja järgimine;

Or. en

Muudatusettepanek 302
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. toetab kindlalt ELi ja ÜRO 
strateegilist partnerlust kriisiohje ning 
tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve alal; 
tunneb heameelt edusammude üle, mis on 
saavutatud aastatel 2019–2021 kaheksa 

26. võtab teadmiseks ELi ja ÜRO 
strateegilise partnerluse kriisiohje ning 
tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve 
alal; võtab teadmiseks edusammud, mis on 
saavutatud aastatel 2019–2021 kaheksa 
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ühiselt kindlaks määratud ja kokkulepitud 
ELi ja ÜRO prioriteedi rakendamisel 
rahuoperatsioonide ja kriisiohje 
valdkonnas; märgib, et missioonide ja 
operatsioonide vahelise koostöö 
tõhustamisel on saavutatud mõningaid 
edusamme, nimelt seoses naiste, rahu ja 
julgeoleku tegevuskavaga, mis aitab kaasa 
ELi naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava 
rakendamisele, samuti seoses konfliktide 
ennetamisega ning poliitilisel ja 
strateegilisel tasandil; kutsub ELi ja ÜROd 
üles uurima veelgi tihedama koostöö 
võimalusi, eriti ühiste 
operatsioonitandrite vallas, sealhulgas 
missioonide ülemineku kavandamine, 
toetuskorraldus kohapeal, teabevahetus 
väljaspool missioonipiirkondi ja 
erandolukorra planeerimine, pidades 
silmas COVID-19 kriisi, samuti kliima- ja 
kaitsevaldkonda;

ühiselt kindlaks määratud ja kokkulepitud 
ELi ja ÜRO prioriteedi rakendamisel 
rahuoperatsioonide ja kriisiohje 
valdkonnas; märgib, et missioonide ja 
operatsioonide vahelise koostöö 
tõhustamisel on saavutatud mõningaid 
edusamme, nimelt seoses naiste, rahu ja 
julgeoleku tegevuskavaga, mis aitab kaasa 
ELi naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava 
rakendamisele, samuti seoses konfliktide 
ennetamisega ning poliitilisel ja 
strateegilisel tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 303
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. toetab kindlalt ELi ja ÜRO 
strateegilist partnerlust kriisiohje ning 
tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve alal; 
tunneb heameelt edusammude üle, mis on 
saavutatud aastatel 2019–2021 kaheksa 
ühiselt kindlaks määratud ja kokkulepitud 
ELi ja ÜRO prioriteedi rakendamisel 
rahuoperatsioonide ja kriisiohje 
valdkonnas; märgib, et missioonide ja 
operatsioonide vahelise koostöö 
tõhustamisel on saavutatud mõningaid 
edusamme, nimelt seoses naiste, rahu ja 
julgeoleku tegevuskavaga, mis aitab kaasa 
ELi naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava 

26. toetab kindlalt ELi ja ÜRO 
strateegilist partnerlust kriisiohje ning 
tsiviil-, politsei- ja sõjalise rahuvalve alal; 
tunneb heameelt edusammude üle, mis on 
saavutatud aastatel 2019–2021 kaheksa 
ühiselt kindlaks määratud ja kokkulepitud 
ELi ja ÜRO prioriteedi rakendamisel 
rahuoperatsioonide ja kriisiohje 
valdkonnas; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid panustaksid rohkem ÜRO 
rahuvalvesse, ning kutsub ELi 
institutsioone üles sellega seoses 
abistama; märgib, et missioonide ja 
operatsioonide vahelise koostöö 
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rakendamisele, samuti seoses konfliktide 
ennetamisega ning poliitilisel ja 
strateegilisel tasandil; kutsub ELi ja ÜROd 
üles uurima veelgi tihedama koostöö 
võimalusi, eriti ühiste operatsioonitandrite 
vallas, sealhulgas missioonide ülemineku 
kavandamine, toetuskorraldus kohapeal, 
teabevahetus väljaspool missioonipiirkondi 
ja erandolukorra planeerimine, pidades 
silmas COVID-19 kriisi, samuti kliima- ja 
kaitsevaldkonda;

tõhustamisel on saavutatud mõningaid 
edusamme, nimelt seoses naiste, rahu ja 
julgeoleku tegevuskavaga, mis aitab kaasa 
ELi naiste, rahu ja julgeoleku tegevuskava 
rakendamisele, samuti seoses konfliktide 
ennetamisega ning poliitilisel ja 
strateegilisel tasandil; kutsub ELi ja ÜROd 
üles uurima veelgi tihedama 
koostöövõimalusi, eriti ühiste 
operatsioonitandrite vallas sealhulgas 
missioonide ülemineku kavandamine, 
toetuskorraldus kohapeal, teabevahetus 
väljaspool missioonipiirkondi ja 
erandolukorra planeerimine, pidades silmas 
COVID-19 kriisi, samuti kliima- ja 
kaitsevaldkonda;

Or. en

Muudatusettepanek 304
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26a. võtab teadmiseks, et 
Ühendkuningriik lahkub ELi ÜJKP 
missioonidest ja operatsioonidest 
üleminekuperioodi lõpuks 31. detsembril 
2020; rõhutab, et Ühendkuningriigi 
võimalik osalemine ÜJKP missioonidel ja 
operatsioonidel eeldaks ELi ja 
Ühendkuningriigi vahelist raamlepingut; 
julgustab Ühendkuningriiki osalema ELi 
kriisiohjamisoperatsioonides, kaitsevõime 
arendamises, asjaomastes liidu ametites ja 
alalise struktureeritud koostöö (PESCO) 
projektides; rõhutab üldisemas plaanis, et 
sellisele osalemisele peaksid kehtima 
ranged tingimused raamlepingu 
allkirjastamise kaudu, milles austatakse 
ELi otsustusprotsessi sõltumatust, samuti 
Ühendkuningriigi suveräänsust, 
tasakaalustatud õiguste ja kohustuste 
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põhimõtet ning mis põhineb tõhusal 
vastastikusel võrdsel kohtlemisel; 
rõhutab, et Ühendkuningriigi kui 
kolmanda riigi selline osalemine peaks 
hõlmama õiglast ja asjakohast rahalist 
panust; tuletab meelde, et 
Ühendkuningriik tegi suveräänse otsuse, 
et muutuda kolmandaks riigiks, millel on 
tagajärjed sellise partnerluse olemusele ja 
intensiivsusele;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 26 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26a. on seisukohal, et oluline on 
säilitada tugev, tihe ja eriline kaitse- ja 
julgeolekukoostöö ELi ning 
Ühendkuningriigi vahel, kuna nii ELil 
kui ka Ühendkuningriigil on sama 
strateegiline keskkond ja nende rahu ning 
julgeolekut ähvardavad samad ohud;

Or. en

Muudatusettepanek 306
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. nõuab, et kakskümmend aastat 
tagasi vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, 
mis käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, 
rakendataks süsteemsemalt, ning 

välja jäetud
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tugevdataks ELi strateegilist 
lähenemisviisi naistele, rahule ja 
julgeolekule; nõuab soolise aspekti 
arvestamist ELi ÜJKP kujundamisel, 
eelkõige parema soolise tasakaalu 
saavutamise kaudu ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide isikkoosseisus ja 
juhtkonnas ning lähetatud isikkooseisu 
erikoolituse abil;

Or. en

Muudatusettepanek 307
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. nõuab, et kakskümmend aastat 
tagasi vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, 
mis käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, 
rakendataks süsteemsemalt, ning 
tugevdataks ELi strateegilist 
lähenemisviisi naistele, rahule ja 
julgeolekule; nõuab soolise aspekti 
arvestamist ELi ÜJKP kujundamisel, 
eelkõige parema soolise tasakaalu 
saavutamise kaudu ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide isikkoosseisus ja 
juhtkonnas ning lähetatud isikkooseisu 
erikoolituse abil;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 308
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. nõuab, et kakskümmend aastat 
tagasi vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, mis 
käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, 
rakendataks süsteemsemalt, ning 
tugevdataks ELi strateegilist lähenemisviisi 
naistele, rahule ja julgeolekule; nõuab 
soolise aspekti arvestamist ELi ÜJKP 
kujundamisel, eelkõige parema soolise 
tasakaalu saavutamise kaudu ÜJKP 
missioonide ja operatsioonide 
isikkoosseisus ja juhtkonnas ning 
lähetatud isikkooseisu erikoolituse abil;

27. nõuab, et kakskümmend aastat 
tagasi vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, mis 
käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, 
rakendataks süsteemsemalt, ning 
tugevdataks ELi strateegilist lähenemisviisi 
naistele, rahule ja julgeolekule;

Or. en

Muudatusettepanek 309
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27. nõuab, et kakskümmend aastat 
tagasi vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, mis 
käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, 
rakendataks süsteemsemalt, ning 
tugevdataks ELi strateegilist lähenemisviisi 
naistele, rahule ja julgeolekule; nõuab 
soolise aspekti arvestamist ELi ÜJKP 
kujundamisel, eelkõige parema soolise 
tasakaalu saavutamise kaudu ÜJKP 
missioonide ja operatsioonide 
isikkoosseisus ja juhtkonnas ning lähetatud 
isikkooseisu erikoolituse abil;

27. nõuab, et kakskümmend aastat 
tagasi vastu võetud ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325, mis 
käsitleb naisi, rahu ja julgeolekut, 
rakendataks süsteemsemalt, ning 
tugevdataks ELi strateegilist lähenemisviisi 
naistele, rahule ja julgeolekule; nõuab 
soolise aspekti arvestamist, mis tagab 
esmajärjekorras pädevuse ja 
kvalifikatsiooni ELi ÜJKP kujundamisel, 
eelkõige parema soolise tasakaalu 
saavutamise kaudu ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide isikkoosseisus ja juhtkonnas 
ning lähetatud isikkoosseisu erikoolituse 
abil;

Or. en
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Muudatusettepanek 310
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. soovitab jätkata püsivaid suhteid 
Aafrika Liiduga kõigis neljas valdkonnas, 
mis on sätestatud 2017. aasta novembris 
toimunud AL ja ELi viiendal 
tippkohtumisel, sealhulgas tugevdada 
vastupanuvõimet, rahu, julgeolekut ja 
juhtimist; soovitab säilitada piisav toetus 
ALi jõupingutustele Aafrika rahu- ja 
julgeolekustruktuuri rakendamiseks, 
austades täielikult ALi tahet leida Aafrika 
probleemidele Aafrika lahendus; 
tunnustab ALi juhitud 
rahutagamisoperatsioonide ning ÜJKP 
missioonide ja operatsioonide seni 
saavutatud positiivseid tulemusi 
kontinendil; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid kooskõlastaksid oma 
siseriiklikke tegevusi valdkondades, kus 
liidu tasandil toimuvad ÜJKP missioonid, 
et tagada tegevuse järjepidevus;

Or. en

Muudatusettepanek 311
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. kutsub lisaks ELi üles täitma 
neljandal ELi ja Aafrika tippkohtumisel 
võetud kohustusi, et toetada 
majanduslikku ja poliitilist stabiilsust 
ning toetada veelgi Aafrika 
valmisolekuvägede suutlikkust; tunnistab, 
et tihedam koostöö olemasolevate 
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piirkondlike jõududega, nagu Aafrika 
Liit, G5 Saheli ühendväed ja Lääne-
Aafrika riikide majandusühendus 
(ECOWAS) ning USA, on oluline, et viia 
Aafrikas ellu edukaid operatsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 312
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. nõuab ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 2250 (noorte, rahu ja 
julgeoleku kohta) rakendamist ning 
noorte ja nende perspektiivide sisulist 
lisamist konfliktianalüüsidesse, mis 
tagavad ÜJKP missioonide ja 
operatsioonide pakutava toetuse; nõuab 
ELi meetmeid, et suurendada noorte 
sisulise osalemise võimalusi rahu ja 
julgeoleku säilitamisel ning edendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 313
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. tuletab meelde, et kaitsekoostöö on 
üks atlandiülese koostöö sammas ning on 
jätkuvalt esmatähtis ELi ja USA, samuti 
liitlasriikide ja partnerriikide vastastikuse 
julgeoleku ja kaubandushuvide jaoks, 
ning kinnitab seetõttu veel kord vajadust 
tugevamate suhete järele;
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Or. en

Muudatusettepanek 314
Lukas Mandl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. kinnitab veel kord, et vaatamata 
Brexitile on Ühendkuningriik endiselt 
ELi ja selle liikmesriikide lähedane 
strateegiline partner, ning kordab seetõttu 
oma üleskutset otsida 
Ühendkuningriigiga võimalikult lähedast 
julgeolekualast partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 315
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27a. rõhutab liidu julgeolekukeskkonna 
pidevalt halvenevat olukorda, kus mitmed 
ohud mõjutavad või võivad mõjutada 
Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja 
kodanike julgeolekut; märgib, et need 
ohud võivad esineda erineval kujul, 
näiteks relvastatud konfliktid ja 
haavatavad riigid Euroopa mandril, 
samuti selle lähiümbruses ja laiemas 
naabruses, terrorism, hübriidohud ja 
sõjategevus (küberrünnakud, KBRT-
ohud, välissekkumine ning ELi ja 
liikmesriikide kohta käiv 
desinformatsioon jne), 
desarmeerimispüüdluste ja 
rahvusvaheliste relvastuskontrolli 
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režiimide nõrgenemine, kuid sisaldab ka 
ohte olulistele loodusvaradele, 
energiavarustuse kindlusele ja 
kliimamuutustele;

Or. en

Muudatusettepanek 316
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27b. võtab teadmiseks nn Quadi 
suureneva koostöö India ja Vaikse 
ookeani piirkonnas ning rõhutab, et EL ja 
selle liikmesriigid peaksid arendama 
strateegilist partnerlust sarnaste 
vaadetega NATO-väliste partneritega, 
näiteks Austraalia, India ja Jaapaniga;

Or. en

Muudatusettepanek 317
Lukas Mandl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27b. rõhutab, et EL ja selle 
liikmesriigid peaksid arendama oma 
strateegilist partnerlust sarnaste 
vaadetega NATO-väliste riikidega, teiste 
hulgas näiteks Austraalia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Iisraeli, Jaapani, Lõuna-
Korea, Kosovo ja Serbiaga;

Or. en
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Muudatusettepanek 318
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27b. ergutab liikmesriike jätkama 
koostööd Kagu-Aasia Maade 
Assotsiatsiooni (ASEANi) riikidega kõigis 
juba kokku lepitud aspektides, rõhutab 
lisaks vajadust teha koostööd 
majandusküsimustes ja terrorismivastases 
võitluses;

Or. en

Muudatusettepanek 319
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27c. tunnistab Arktika piirkonna 
kasvavat poliitilist, majanduslikku, 
keskkonnaalast, julgeolekualast ja 
strateegilist väärtust; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid jätkaksid koostööd Arktika 
Nõukoguga kõigis ELile huvi pakkuvates 
küsimustes ning kujundaksid piirkonna 
jaoks tervikliku strateegia;

Or. en

Muudatusettepanek 320
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 27 d (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

27d. kutsub ELi üles tegelema 
järjepidevate ja kasvavate ohtudega 
kultuuripärandi kaitsele ja säilitamisele 
ning tõkestama kultuuriväärtuste 
salakaubavedu eelkõige 
konfliktipiirkondades; märgib, et 
ühiskondade ilmajätmine nende 
kultuuripärandist ja ajaloolistest juurtest 
muudab nad radikaliseerumise suhtes 
haavatavamaks ja ülemaailmsete džihaadi 
ideoloogiate suhtes vastuvõtlikumaks; 
kutsub ELi üles töötama välja ulatusliku 
strateegia selliste ohtudega võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 321
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on rahvusvaheline õigus ning jätkusuutliku 
rahu, heaolu ja vabaduse väärtused, mis on 
Euroopa Liidu alustalad, seoses sellega, et 
paljud Euroopa otsustustasandil 
tegutsevad inimesed on ametis liidu 
militariseerimisega ja vanade konfliktide 
õhutamisega, selle asemel, et töötada ELi 
sisemise ühtekuuluvuse tagamise nimel; 
märgib murega, et mõned osalejad 
kasutavad COVID-19 pandeemiat 
kitsaskohtade ja pingete võimendamiseks 
kogu maailmas, ja et on mõned, kes 
võtavad liiga agressiivse hoiaku meie 
idanaabrite, näiteks Venemaa ja Hiina 
suhtes; kutsub liikmesriike üles tegema 
koostööd, et hinnata meie kollektiivset 
välispoliitilist suundumust, pidades silmas 
kõige pakilisemaid probleeme, millega me 
ülemaailmselt kokku puutume, milleks on 
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eelkõige ülemaailmsed tervishoiukriisid, 
ülemaailmne ebavõrdsus ja 
kliimasüsteemide lagunemine; rõhutab, et 
probleemide ulatus, mis meil kui liigil ees 
seisab, nõuab meilt palju tihedamat 
rahvusvahelist koostööd, abi ja 
solidaarsust ning ressursside vajalikku 
ümbersuunamist militarismilt inimeste 
poole;

Or. en

Muudatusettepanek 322
Dragoş Tudorache

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke; 
rõhutab, et ühtsem välispoliitika on 
eeltingimus, et EL saavutaks 
rahvusvahelisel tasandil tugevama rolli ja 
kutsub liikmesriike üles minema üle 
kvalifitseeritud häälteenamusega 
hääletamisele vähemalt inimõiguste ja 
sanktsioonide rakendamise küsimustes;

Or. en
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Muudatusettepanek 323
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et 
ohus on reeglitel põhinev rahvusvaheline 
kord ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja 
vabaduse väärtused, mis on Euroopa Liidu 
alustalad; märgib, et COVID-19 pandeemia 
on paljastanud ja võimendanud kitsaskohti 
ja pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

28. tunneb muret asjaolu pärast, et 
mõned ülemaailmsed osalejad ja üha 
rohkem piirkondlikke osalejaid hoiavad 
teadlikult kõrvale reeglitel põhinevast 
rahvusvahelisest korrast ning 
jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtustest, mis on Euroopa Liidu 
alustalad, või püüavad neid hävitada; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust liidule, mis on muust maailmast 
vähem sõltuv, kaitsvam ja autonoomsem 
ning Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele, tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

Or. en

Muudatusettepanek 324
Nicolae Ştefănuță

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord, 
mitmepoolsus ning jätkusuulik rahu, 
heaolu ja vabaduse väärtused, mis on 
Euroopa Liidu alustalad; märgib, et 
COVID-19 pandeemia on paljastanud ja 
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pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

võimendanud kitsaskohti ja pingeid kogu 
maailmas; rõhutab, et pandeemia on 
tugevdanud riigipoolset toetust Euroopa 
Liidu suurema rolli ning Euroopa ühtsuse, 
solidaarsuse ja vastupanuvõime 
suurendamisele; tunneb heameelt nõukogu 
2020. aasta juuni järelduste üle, milles 
toetatakse tugevat Euroopa Liitu, mis 
edendab rahu ja julgeolekut ning kaitseb 
oma kodanikke; rõhutab Euroopa Liidu 
pühendumist tõhusale mitmepoolsusele, 
mille keskmes on Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon kui ELi välispoliitika 
keskne element;

Or. en

Muudatusettepanek 325
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; võtab teadmiseks 
nõukogu 2020. aasta juuni järeldused, 
milles toetatakse tugevat Euroopa Liitu, 
mis edendab rahu ja julgeolekut ning 
kaitseb oma kodanikke;

Or. en

Muudatusettepanek 326
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord, 
mitmepoolsus ning jätkusuutlik rahu, 
heaolu ja vabaduse väärtused, mis on 
Euroopa Liidu alustalad; märgib, et 
COVID-19 pandeemia on paljastanud uusi 
kitsaskohti ja pingeid kogu maailmas ja 
võimendanud olemasolevaid; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 
julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke;

Or. en

Muudatusettepanek 327
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat 
Euroopa Liitu, mis edendab rahu ja 

28. tunneb muret asjaolu pärast, et ohus 
on reeglitel põhinev rahvusvaheline kord 
ning jätkusuutliku rahu, heaolu ja vabaduse 
väärtused, mis on Euroopa Liidu alustalad; 
märgib, et COVID-19 pandeemia on 
paljastanud ja võimendanud kitsaskohti ja 
pingeid kogu maailmas; rõhutab, et 
pandeemia on tugevdanud riigipoolset 
toetust Euroopa Liidu suurema rolli ning 
Euroopa ühtsuse, solidaarsuse ja 
vastupanuvõime suurendamisele; tunneb 
heameelt nõukogu 2020. aasta juuni 
järelduste üle, milles toetatakse tugevat ja 
autonoomset Euroopa Liitu, mis edendab 
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julgeolekut ning kaitseb oma kodanikke; rahu ja julgeolekut ning kaitseb oma 
kodanikke;

Or. fr

Muudatusettepanek 328
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste 
vahendite ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel 
ning ka humanitaarabi eesmärkide 
täitmisel; kordab vastastikuse abi ja 
solidaarsuse tähtsust kooskõlas ELi 
lepingu artikli 42 lõikega 7 ja ELi 
toimimise lepingu artikliga 222; julgustab 
looma Euroopa mehhanisme, mille 
eesmärk on hõlbustada sõjaliste 
logistiliste võimete piiriülest kasutamist 
selliste hädaolukordade lahendamiseks, et 
võimaldada suuremat kooskõlastamist, 
sünergiat, solidaarsust ja tuge; rõhutab 
vajadust suurendada ELi valmisolekut 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab avalike teenuste tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal; rõhutab, et 
täiendavad investeeringud 
tsiviiltranspordi süsteemidesse ja 
riiklikesse tervishoiusüsteemidesse on 
väga olulised ning need peavad olema 
liidu jaoks esmatähtsad, et tagada ELi 
valmisolek tulevasteks 
tervishoiukriisideks;

Or. en

Muudatusettepanek 329
Traian Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes; 
rõhutab, et on vaja suurendada ELi 
sõjaliste jõudude suutlikkust pakkuda 
liikmesriikide tervishoiusüsteemidele 
teisaldatavaid välihaiglaid, mida saab 
kiiresti ümber paigutada ja püstitada 
kõikjal, kus neid ELis vaja on; on samuti 
seisukohal, et tervishoiukriiside tõhusaks 
lahendamiseks on oluline ette valmistada 
liikmesriikide sõjaväeline 
meditsiinikorpus, mida saab riiklikes 
tervishoiusüsteemides kiiresti kaasata ja 
integreerida;

Or. ro

Muudatusettepanek 330
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Dragoş 
Tudorache

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; nõuab, et samasugust abi ja 
solidaarsust pandeemiate ja analoogsete 
kriiside ajal tuleks laiendada muu hulgas 
ka ELi vahetus naabruses asuvatele 
partnerriikidele; rõhutab vajadust 
suurendada ELi valmisolekut keemiliste, 
bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 331
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
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kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes; 
rõhutab, et on vaja tõhustada elutähtsate 
ja oluliste infrastruktuuride seiret ja 
kaitset, eriti veealuste kiudoptiliste 
internetikaablite osas;

Or. en

Muudatusettepanek 332
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
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artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

artikliga 222; juhib tähelepanu sellele, et 
sõjaväelise liikuvuse arendamine on 
kasulik tsiviilkriiside ohjamisel; julgustab 
looma Euroopa mehhanisme, mille 
eesmärk on hõlbustada sõjaliste logistiliste 
võimete piiriülest kasutamist selliste 
hädaolukordade lahendamiseks, et 
võimaldada suuremat kooskõlastamist, 
sünergiat, solidaarsust ja tuge; rõhutab 
vajadust suurendada ELi valmisolekut 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 333
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel, mis 
jääb peamiseks vahendiks, mida liit peaks 
hädaolukordade korral kasutama, ning ka 
humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 



PE660.087v04-00 32/104 AM\1218440ET.docx

ET

radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 334
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; peab vajalikuks edasi 
liikuda ja suurendada sõjaväelist 
liikuvust; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 335
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et hõlbustada täielikku 
sõjaväelist liikuvust kogu Euroopas, et 
võimaldada suuremat kooskõlastamist, 
sünergiat, solidaarsust ja tuge; rõhutab 
vajadust suurendada ELi valmisolekut 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 336
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
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seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vajadust teha kokkuvõte saadud 
kogemustest, et tugevdada vastastikust abi 
ja solidaarsust kooskõlas ELi lepingu 
artikli 42 lõikega 7 ja ELi toimimise 
lepingu artikliga 222; rõhutab vajadust 
luua Euroopa mehhanismid, mille 
eesmärk on hõlbustada sõjaliste logistiliste 
võimete piiriülest kasutamist selliste 
hädaolukordade lahendamiseks, et 
võimaldada suuremat kooskõlastamist, 
sünergiat, solidaarsust ja tuge; rõhutab 
vajadust suurendada ELi valmisolekut 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 337
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
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kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut ning vajalikku võimekust 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 338
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel 
ning ka humanitaarabi eesmärkide 
täitmisel; kordab vastastikuse abi ja 
solidaarsuse tähtsust kooskõlas ELi lepingu 
artikli 42 lõikega 7 ja ELi toimimise 
lepingu artikliga 222; julgustab looma 
Euroopa mehhanisme, mille eesmärk on 
hõlbustada sõjaliste logistiliste võimete 
piiriülest kasutamist selliste 
hädaolukordade lahendamiseks, et 
võimaldada suuremat kooskõlastamist, 
sünergiat, solidaarsust ja tuge; rõhutab 
vajadust suurendada ELi valmisolekut 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete ning ka humanitaarabi 
eesmärkide tähtsust; kordab vastastikuse 
abi ja solidaarsuse tähtsust kooskõlas ELi 
lepingu artikli 42 lõikega 7 ja ELi 
toimimise lepingu artikliga 222; julgustab 
looma Euroopa mehhanisme, mille 
eesmärk on hõlbustada sõjaliste logistiliste 
võimete piiriülest kasutamist selliste 
hädaolukordade lahendamiseks, et 
võimaldada suuremat kooskõlastamist, 
sünergiat, solidaarsust ja tuge; rõhutab 
vajadust suurendada ELi valmisolekut 
keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja 
tuumarünnakute suhtes;

Or. en
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Muudatusettepanek 339
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
mõnes liikmesriigis COVID-19 pandeemia 
ajal ja tunnustab militaartuge 
tsiviilabioperatsioonides, eelkõige 
välihaiglate paigutamisel, patsientide 
transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 340
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Elena Yoncheva, Costas 
Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. rõhutab relvajõudude tähtsust 29. rõhutab relvajõudude tähtsust 
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COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilabioperatsioonides, 
eelkõige välihaiglate paigutamisel, 
patsientide transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

COVID-19 pandeemia ajal ja tunnustab 
militaartuge tsiviilasutustele, eelkõige 
välihaiglate paigutamisel, patsientide 
transportimisel ning varustuse 
kohaletoimetamisel ja levitamisel; on 
seisukohal, et see väärtuslik panus on 
näidanud liikmesriikide sõjaliste vahendite 
ja võimete tähtsust liidu 
kodanikukaitsemehhanismi toetamisel ning 
ka humanitaarabi eesmärkide täitmisel; 
kordab vastastikuse abi ja solidaarsuse 
tähtsust kooskõlas ELi lepingu artikli 42 
lõikega 7 ja ELi toimimise lepingu 
artikliga 222; julgustab looma Euroopa 
mehhanisme, mille eesmärk on hõlbustada 
sõjaliste logistiliste võimete piiriülest 
kasutamist selliste hädaolukordade 
lahendamiseks, et võimaldada suuremat 
kooskõlastamist, sünergiat, solidaarsust ja 
tuge; rõhutab vajadust suurendada ELi 
valmisolekut keemiliste, bioloogiliste, 
radioloogiliste ja tuumarünnakute suhtes;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Traian Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. rõhutab vajadust toetada ELi 
staatust piirkondliku meresõidu 
turvalisuse pakkujana ning tugevdada 
ELi ja selle liikmesriikide 
vastupanuvõimet kriisiolukordadele 
nende territoriaalvetes; peab vajalikuks 
ühtlustada sekkumise eeskirjad ja 
varustuse standardid ning tugevdada 
liikmesriikide personali koolitust 
koordineeritud ja ühtsetes tegevustes 
Euroopa/rahvusvahelisel tasandil 
toimuvate operatsioonide raames ning 
merekriiside ja sündmuste/vahejuhtumite 
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korral;

Or. ro

Muudatusettepanek 342
Lukas Mandl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. on veendunud, et COVID-
19 pandeemia on näidanud ELi 
haavatavust seoses rahvatervise 
eriolukorraga ja sõltuvust kolmandatest 
riikidest ning rõhutab, et seetõttu tuleb 
tugevdada ELi jõupingutusi strateegilise 
sõltumatuse saavutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 343
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. peab oluliseks ELi poliitika sise- ja 
välisaspektide vahelise parema seose 
loomist tagamaks, et ELi poliitika toimiks 
ühiste välis- ja julgeolekupoliitika 
eesmärkide, sealhulgas ELi 
energiapoliitika kasuks;

Or. en

Muudatusettepanek 344
Traian Băsescu
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29b. on seisukohal, et Euroopa 
kodanike tõhusa ühise kaitse tagamiseks 
on oluline kaitsta kõiki Euroopa Liidu 
nõrku kohti; võtab murega teadmiseks 
Krimmi poolsaare suureneva 
militariseerimise ja Venemaa 
Föderatsiooni katsed destabiliseerida 
Musta mere piirkond, kusjuures selle 
olukorra tõttu on 2014. aastal Walesis 
toimunud NATO tippkohtumisel 
tunnistatud alliansi idakülje haavatavust; 
kutsub ELi üles tunnistama Ida-Euroopa 
liikmesriikide haavatavust ning vajadust 
tugevdada Euroopa kaitset ning töötama 
koos NATOga välja terviklik strateegia 
idapiiride kaitsmiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 345
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29a. tunnustab Euroopa välisteenistust 
ja idanaabruse strateegilise 
kommunikatsiooni (StratCom East) 
töörühma nende jõupingutuste eest 
desinformatsioonikampaaniate 
tuvastamisel ja mahasurumisel ning 
palub täiendavat eelarvelist ja poliitilist 
toetust, et tõhusalt võidelda väärinfoga 
ning teha paremat teavitustööd ELi 
tegevuse ja poliitika kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 346
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29b. rõhutab tungivat vajadust 
tugevdada ÜJKP missioone ning ELi 
üldist strateegilist planeerimis- ja 
kommunikatsioonipoliitikat, et 
suurendada ELi tegevuse nähtavust; on 
seisukohal, et see on oluline selliste 
kolmandate riikide mõju piiramiseks ja 
nende vastu võitlemiseks, millel on 
piirkondadele vastuolulised ja kahjulikud 
pikaajalised huvid;

Or. en

Muudatusettepanek 347
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi üles saama 
kollektiivse hädakaitse ja hübriidohtude 
vastase koostööraamistiku propageerimise 
eestvedajaks, lõpuks liberaalse 
demokraatia ülemaailmse koalitsiooniga, 
juhul kui demokraatliku riigi 
vastumeetmed ei ole piisavad, kuid abi 
saamiseks kollektiivse sõjalise hädakaitse 
poole pöördumine oleks liiga 
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kaugeleulatuv; kutsub ELi ja selle 
liikmesriike üles arendama ja suurendama 
oma info- ja sidesüsteemide, sealhulgas 
turvaliste sidekanalite turvalisust; rõhutab, 
et EL peab tingimata kiiremas korras 
suurendama oma strateegilise 
kommunikatsiooni ja idanaabruse 
strateegilise kommunikatsiooni 
töörühmade rahastamist ning tegelema 
välisriikide üha sageneva pahatahtliku 
sekkumisega ja 
desinformatsioonikampaaniatega, mis 
ohustavad liidu demokraatlikku süsteemi; 
kutsub ELi üles muutma suundumust, 
kus peaaegu kõik teadlased töötavad uue 
süvavõltsingutehnoloogia loomise nimel 
ja vaid vähesed selle kallal, et avastada 
pahatahtlikud 
desinformatsioonikampaaniad;

Or. en

Muudatusettepanek 348
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, Dragoş 
Tudorache, Christophe Grudler

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
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pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi; rõhutab, 
kui oluline on teha koostööd ja aidata 
partnerriike, eriti ELi vahetus naabruses, 
nende püüdlustes tegeleda välisriigi 
pahatahtliku sekkumisega, eriti 
desinformatsiooni ja propagandaga ning 
selle vastu võidelda, kuna paljudel 
juhtudel püütakse selliste tegudega neid 
riike demokraatlikest reformidest kõrvale 
juhtida ning rünnata Euroopa väärtusi ja 
ideaale;

Or. en

Muudatusettepanek 349
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi, rakendades 
asjakohaseid kehtivaid norme ja võttes 
vajaduse korral vastu asjakohased 
õigusnormid; nõuab kindlalt, et on vajalik 
tagada piisav personal ja rahastus 
kõikidele ELi talitustele, mis tegelevad 
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välissekkumise ja desinformatsiooniga, et 
paremini tuvastada, uurida ja tõrjuda 
katseid sekkuda ELi demokraatlikesse 
protsessidesse või ELi tegevustesse 
välismaal;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Nicolae Ştefănuță

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo ja propaganda 
vastu nii liidu piires kui ka väljaspool 
seda, ning varajase hoiatamise süsteemi 
üle, mille eesmärk on hõlbustada koostööd 
selliste rahvusvaheliste partneritega nagu 
G7 ja NATO; kutsub ELi ja selle 
liikmesriike üles arendama ja suurendama 
oma info- ja sidesüsteemide, sealhulgas 
turvaliste sidekanalite turvalisust; rõhutab, 
et EL peab tingimata kiiremas korras 
tõhustama oma strateegilist 
kommunikatsiooni ning tegelema 
välisriikide üha sageneva pahatahtliku 
sekkumisega, mis tuleb peamiselt 
Venemaalt ja Hiinast ja mis ohustab liidu 
demokraatlikku süsteemi; rõhutab, et 
liikmesriigid peavad koos 
faktikontrollijate, teadlaste, idufirmade ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega 
looma tugevad riiklikud tegevuskavad 
desinformatsiooni ja propaganda vastu 
võitlemiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; nõuab, et 
suurendataks idanaabruse strateegilise 
kommunikatsiooni töörühma rahastamist; 
rõhutab, et EL peab tingimata kiiremas 
korras tõhustama oma strateegilist 
kommunikatsiooni, kummutama 
desinformatsiooni ning tegelema 
välisriikide üha sageneva pahatahtliku 
sekkumisega, mis ohustab liidu 
demokraatlikku süsteemi, ja seda 
takistama; rõhutab, kui tähtis on Euroopa 
Parlamendi välissekkumist kõigisse 
Euroopa Liidu demokraatlikesse 
protsessidesse, sealhulgas väärinfot 
käsitlev erikomisjon;

Or. en

Muudatusettepanek 352
Lukas Mandl

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
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suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi; rõhutab 
idanaabruse strateegilise 
kommunikatsiooni töörühma olulist rolli 
ning nõuab täiendavat eelarvelist ja 
poliitilist toetust, et parandada suutlikkust 
võidelda väärinfoga ning teha paremat 
teavitustööd ELi tegevuse ja poliitika 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
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sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide, näiteks Türgi üha 
sageneva pahatahtliku sekkumisega, mis 
ohustab meie suveräänsust, 
demokraatlikku süsteemi ja kodanikke;

Or. en

Muudatusettepanek 354
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles 
arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide mis tahes 
sekkumistega;

Or. fr

Muudatusettepanek 355
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 
pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tegelema 
välisriikide üha sageneva pahatahtliku 
sekkumisega, mis ohustab liidu 
demokraatlikku süsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 356
David McAllister

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras tõhustama 
oma strateegilist kommunikatsiooni ning 
tegelema välisriikide üha sageneva 

30. tunneb heameelt prioriteetide ja 
suuniste üle, mis võeti vastu ELi koostöö 
jaoks valdkonnas, mis käsitleb 
hübriidohutõrjet ja vastupanuvõime 
parandamist selliste ohtude suhtes, 
sealhulgas võitlus väärinfo vastu, ning 
varajase hoiatamise süsteemi üle, mille 
eesmärk on hõlbustada koostööd selliste 
rahvusvaheliste partneritega nagu G7 ja 
NATO; kutsub ELi ja selle liikmesriike 
üles arendama ja suurendama oma info- ja 
sidesüsteemide, sealhulgas turvaliste 
sidekanalite turvalisust; rõhutab, et EL 
peab tingimata kiiremas korras 
investeerima oma strateegilisse 
kommunikatsiooni ning tegelema 
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pahatahtliku sekkumisega, mis ohustab 
liidu demokraatlikku süsteemi;

välisriikide üha sageneva pahatahtliku 
sekkumisega, mis ohustab liidu 
demokraatlikku süsteemi;

Or. en

Muudatusettepanek 357
David Lega

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30a. sellega seoses nõuab tungivalt, et 
Euroopa välisteenistus tugevdaks veelgi 
oma suutlikkust desinformatsiooni, 
hübriidsõja, propaganda ja spionaaži 
vastu võitlemiseks, luues sealhulgas 
idanaabruse strateegilise 
kommunikatsiooni töörühmad, mis 
keskenduvad a) Hiinast ja b) Lähis-Idast, 
eriti Iraanist pärinevale 
desinformatsioonile, ning kehtestaks 
kulud riikidele ja valitsusvälistele 
osalejatele, kes levitavad teadlikult 
desinformatsiooni, et lõhestada ja 
kahjustada EL-i ja selle liikmesriike ning 
Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud 
partnereid ja naabreid; juhib tähelepanu 
sellele, et mitte ainult Venemaa ja Hiina, 
vaid ka Iraan korraldavad Euroopas 
ulatuslikke luureoperatsioone;

Or. en

Muudatusettepanek 358
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Javier Nart, Nathalie 
Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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30a. on seisukohal, et EL peab 
kehtestama jõulisema strateegia, et 
võidelda agressiivse desinformatsiooniga 
seotud sekkumiskampaaniate vastu ja 
kehtestama kulud riikidele, kes üritavad 
ELi lõhestada ja tema huve kahjustada; 
rõhutab, et on vaja vaadata läbi Euroopa 
välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsiooni meeskonna volitused, 
et tegeleda selliste uute välissekkujatega 
nagu Hiina;

Or. en

Muudatusettepanek 359
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab, et 
ELi sanktsioonimehhanismi osana on 
vaja täiendada viisapiirangute süsteemi, 
kasutades biomeetrilisi viisamenetlusi, et 
piirata hübriidsõjas osalevate üksuste 
reisimist ELi valeandmetega; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis ning nõuab seetõttu 
tungivalt, et kõik ELi luureagentuurid 
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kollektiivne omistamine; suurendaksid märkimisväärselt 
vastastikust koordineerimist ja koostööd, 
analoogselt praegusele terrorismivastasele 
koostööle, mida laiendatakse 
kübervaldkonnale ja välisvastaste 
tehnoloogia arengule; nõuab sellega 
seoses Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) toetust ja tihedat 
kooskõlastamist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab ELi 
suuremat kooskõlastamist, saavutamaks 
pahatahtlike küberintsidentide kollektiivne 
omistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 360
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; väljendab heameelt PESCO 
küberturbe kiirreageerimisrühma projekti 
sellealaste edusammude üle; nõuab 
sellega seoses Euroopa Liidu 
Küberturvalisuse Ameti (ENISA) toetust ja 
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saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 
kollektiivne omistamine;

tihedat kooskõlastamist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab ELi 
suuremat kooskõlastamist, saavutamaks 
pahatahtlike küberintsidentide kollektiivne 
omistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 361
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 
kollektiivne omistamine;

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 
kollektiivne omistamine, samuti tihedam 
koostöö sarnaste vaadetega 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
riikidega;

Or. en
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Muudatusettepanek 362
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 
kollektiivne omistamine;

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust; nõuab ELi suuremat 
kooskõlastamist, saavutamaks pahatahtlike 
küberintsidentide kollektiivne omistamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 363
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 
kollektiivne omistamine;

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust kiiremas korras integreerida 
küberaspektid paremini ELi 
kriisiohjesüsteemidesse; rõhutab, et 
tihedam koostöö küberrünnakute tõrjumise 
ja vältimise eesmärgil on praegusel eriti 
haavataval ajal äärmiselt oluline, et 
edendada rahvusvahelist julgeolekut ja 
stabiilsust küberruumis; nõuab sellega 
seoses Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) toetuse suurendamist ja 
tihedat kooskõlastamist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab ELi 
suuremat kooskõlastamist, saavutamaks 
pahatahtlike küberintsidentide kollektiivne 
omistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 364
Emmanouil Fragkos, Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 

31. tunneb heameelt nõukogu otsuse 
üle, mis lubab ELil esimest korda 
kehtestada sihipäraseid piiravaid 
meetmeid, et hoida ära ja käsitleda 
küberrünnakuid, mis kujutavad endast 
välist ohtu ELile või selle liikmesriikidele, 
sealhulgas küberrünnakud kolmandate 
riikide või rahvusvaheliste 
organisatsioonide vastu, ning kehtestada 
küberrünnakute eest vastutavate isikute või 
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üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) toetust ja tihedat kooskõlastamist 
NATO Küberkaitsekoostöö Keskusega; 
nõuab ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike küberintsidentide 
kollektiivne omistamine;

üksuste suhtes sanktsioone; rõhutab 
vajadust integreerida küberaspektid 
paremini ELi kriisiohjesüsteemidesse; 
rõhutab, et tihedam koostöö 
küberrünnakute tõrjumise ja vältimise 
eesmärgil on praegusel eriti haavataval ajal 
äärmiselt oluline, et edendada 
rahvusvahelist julgeolekut ja stabiilsust 
küberruumis; nõuab sellega seoses 
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 
(ENISA) otsustavat ajakohastamist ja 
tihedat kooskõlastamist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab ELi 
suuremat kooskõlastamist, saavutamaks 
pahatahtlike küberintsidentide kollektiivne 
omistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 365
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. on eriti mures selle pärast, et 
pidevalt avastatakse väikesemahulisi 
küberrünnakuid või sissetunge 
elutähtsatesse 
infrastruktuurisüsteemidesse, mis edasi ei 
levi, kuid millel võib olla suur mõju; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
rakendaksid liiasusi oma elutähtsate 
infrastruktuuride süsteemide kõigil 
tasanditel, nagu elektritootmine ja 
strateegiline kommunikatsioon; nõuab 
sellega seoses Euroopa Liidu 
Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 
suuremat toetust ja tihedat 
kooskõlastamist NATO 
Küberkaitsekoostöö Keskusega; nõuab 
ELi suuremat kooskõlastamist, 
saavutamaks pahatahtlike 
küberintsidentide kollektiivne 
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omistamine;

Or. en

Muudatusettepanek 366
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. juhib tähelepanu ülemaailmsete 
meretranspordivoogude olulisusele ja 
kordab vajadust jätkata ühtset strateegiat, 
kaasates ELi ülemaailmsed partnerid, et 
võidelda meredel leviva valitsusväliste 
jõudude ebaseadusliku tegevuse vastu, 
näiteks piraatide, inim- ja 
relvakaubanduse, terroristide ja 
kuritegelike sündikaatide vastu; väljendab 
lisaks muret merepiiridega seonduvate 
merevaidluste suurenemise ja 
majandusvööndite piiritlemise pärast ning 
kutsub kõiki merekonfliktides osalevaid 
osapooli üles otsima ÜRO 
rahuvahendamist ja täitma selle kõiki 
otsuseid;

Or. en

Muudatusettepanek 367
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Kati Piri, 
Costas Mavrides, Demetris Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. rõhutab, et EL peab muutuma 
välisriikide sekkumisele vastupidavamaks; 
tunnistab projekti EUvsDisinfo raames 
tehtud olulist tööd; rõhutab tungivat 
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vajadust, et EL varustaks end jõuliste 
vahenditega, et ennetada aktiivselt 
kolmandate riikide ja valitsusväliste 
osalejate propagandat, valeuudiseid ja 
desinformatsioonikampaaniaid;

Or. en

Muudatusettepanek 368
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31a. tunnistab küber- ja 
automatiseeritud luurevõime kasvavat 
tähtsust, rõhutab, et need ohustavad kõiki 
liikmesriike ja ELi institutsioone, nõuab 
tungivalt, et kõik ELi institutsioonid ja 
liikmesriigid jätkaksid oma küber- ja 
automatiseeritud tehnoloogiate 
täiustamist, ning ergutab veelgi nende 
tehnoloogiliste edusammude alast 
koostööd;

Or. en

Muudatusettepanek 369
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31b. rõhutab kvantarvutussuutlikkuse 
saavutamise tähtsust ning rõhutab 
vajadust tõhustada ELi ja USA koostööd 
selles valdkonnas, et tagada 
kvantarvutuse esmane kasutuselevõtt 
heade omavaheliste suhetega ja eesmärke 
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toetavate partnerite vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 370
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 31 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

31c. märgib kosmosejulgeoleku ja 
satelliitide kasvavat tähtsust, rõhutab, kui 
oluline on Euroopa Liidu Satelliidikeskus 
ning teeb sellele ülesandeks analüüsida 
ELi ja liikmesriikide satelliitide ohutust 
ja/või haavatavust kosmosejäätmete, 
küberrünnakute ja otsese raketirünnaku 
suhtes ning esitada selle kohta aruanne;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. rõhutab, et piisavad rahalised 
vahendid, isikkoosseis ja vahendid on 
hädavajalikud tagamaks, et liit oleks 
tugev ja suudaks edendada rahu ja 
julgeolekut liidu piirides ja kogu 
maailmas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 372
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. rõhutab, et piisavad rahalised 
vahendid, isikkoosseis ja vahendid on 
hädavajalikud tagamaks, et liit oleks 
tugev ja suudaks edendada rahu ja 
julgeolekut liidu piirides ja kogu 
maailmas;

32. rõhutab, et rahu saab kõige 
paremini edendada dialoogi, koostöö, abi 
ja diplomaatia läbi; rõhutab, et ELi 
andmete põhjal on selge, et sõjaline 
sekkumine ei edenda rahu; rõhutab 
eneseanalüüsi tähtsust ELi jaoks ja 
tõdemust, et idee, et Euroopa valvab kogu 
maailma on valge ülemvõimu idee, mis on 
vastuolus rahvusvahelise õigusega ja 
mitte sekkumise põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 373
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. rõhutab, et piisavad rahalised 
vahendid, isikkoosseis ja vahendid on 
hädavajalikud tagamaks, et liit oleks tugev 
ja suudaks edendada rahu ja julgeolekut 
liidu piirides ja kogu maailmas;

32. rõhutab, et piisavad rahalised 
vahendid, isikkoosseis ja vahendid on 
hädavajalikud tagamaks, et liit oleks tugev 
ja suudaks edendada rahu ja julgeolekut 
liidu piirides ja kogu maailmas; kutsub 
liikmesriike üles näitama poliitilist tahet 
Euroopa ambitsioonide saavutamiseks 
kaitsevaldkonnas ja oma kohustuste 
täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 374
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet, 
Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 32
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

32. rõhutab, et piisavad rahalised 
vahendid, isikkoosseis ja vahendid on 
hädavajalikud tagamaks, et liit oleks tugev 
ja suudaks edendada rahu ja julgeolekut 
liidu piirides ja kogu maailmas;

32. rõhutab, et piisavad rahalised 
vahendid, isikkoosseis ja vahendid on 
hädavajalikud tagamaks, et liit oleks tugev 
ja suudaks edendada rahu ja julgeolekut 
liidu piirides ning oma lähiümbruses ja 
laiemas naabruses;

Or. en

Muudatusettepanek 375
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu säilitaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 
jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et 
Euroopa kodanikud on selgelt ja 
järjekindlalt nõudnud, et liit asuks 
tagama kestlikku stabiilsust ja 
julgeolekut; seda on võimalik saavutada 
ainult vajalike rahaliste vahendite ja 
põhjaliku mitmeaastase finantsraamistiku 
abil välistegevuse ja kaitse valdkonnas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 376
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu säilitaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 
jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et 
Euroopa kodanikud on selgelt ja 
järjekindlalt nõudnud, et liit asuks 
tagama kestlikku stabiilsust ja 
julgeolekut; seda on võimalik saavutada 
ainult vajalike rahaliste vahendite ja 
põhjaliku mitmeaastase finantsraamistiku 
abil välistegevuse ja kaitse valdkonnas;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 377
Nicolae Ştefănuță

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu säilitaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 
jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas;

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste julgeoleku- ja 
kaitsevõimealgatuste mitmeaastane 
finantsraamistik ei ole piisavalt põhjalik; 
nõuab tungivalt, et nõukogu säilitaks 
ambitsioonika eelarve Euroopa Kaitsefondi 
jaoks (nii uurimistegevuse kui ka mitte-
uurimistegevuse jaoks), mille eesmärk on 
tugevdada koostöömeetmeid ja piiriülest 
koostööd kogu liidus, ja sõjalise liikuvuse 
jaoks, et aidata liikmesriikidel seoses 
potentsiaalse konfliktiga kiiremini ja 
tõhusamalt tegutseda, sealhulgas 
kahesuguse kasutusega transpordi 
infrastruktuuri rahastamine ning 
diplomaatilise kontrolli ja tollieeskirjade 
lihtsustamine, komisjoni algselt välja 
pakutud ja parlamendi esimesel lugemisel 
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vastu võetud tasemel; tuletab meelde, et 
Euroopa kodanikud on selgelt ja 
järjekindlalt nõudnud, et liit asuks tagama 
kestlikku stabiilsust ja julgeolekut; seda on 
võimalik saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 378
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu säilitaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 
jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas;

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu taastaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 
jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas; kutsub nõukogu üles 
rakendama parlamendi seisukohta 
tulevase Euroopa Kaitsefondi määruse 
artikli 5 suhtes; rõhutab vajadust 
Euroopa Kaitsefond koheselt vormistada; 
rõhutab, kui oluline on säilitada 
parlamendi seisukoht Euroopa 
Kaitsefondi kulude osas;

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu säilitaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 
jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas;

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; kutsub ELi üles 
ehitama välja oma ballistiliste rakettide 
tõrjesüsteemi ning integreeritud ja kihilise 
strateegilise õhutõrjesüsteemi, mis on 
loodud ka ülehelikiirusega rakettide 
tõrjumiseks; nõuab tungivalt, et nõukogu 
säilitaks ambitsioonika eelarve Euroopa 
Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse jaoks 
komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 380
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste kaitsevõimealgatuste 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
piisavalt põhjalik; nõuab tungivalt, et 
nõukogu säilitaks ambitsioonika eelarve 
Euroopa Kaitsefondi ja sõjalise liikuvuse 

33. väljendab kahetsust, et Euroopa 
Ülemkogu praeguste välispoliitika- ja 
julgeolekualgatuste mitmeaastane 
finantsraamistik ei ole piisavalt põhjalik; 
nõuab tungivalt, et nõukogu säilitaks 
ambitsioonika eelarve ÜVJP ja 
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jaoks komisjoni algselt välja pakutud ja 
parlamendi esimesel lugemisel vastu 
võetud tasemel; tuletab meelde, et Euroopa 
kodanikud on selgelt ja järjekindlalt 
nõudnud, et liit asuks tagama kestlikku 
stabiilsust ja julgeolekut; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse ja 
kaitse valdkonnas;

naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi jaoks komisjoni algselt 
välja pakutud ja parlamendi esimesel 
lugemisel vastu võetud tasemel; tuletab 
meelde, et Euroopa kodanikud on selgelt ja 
järjekindlalt nõudnud tihedamat koostööd 
julgeoleku valdkonnas ning stabiilsuse ja 
julgeoleku tagamist; seda on võimalik 
saavutada ainult vajalike rahaliste 
vahendite ja põhjaliku mitmeaastase 
finantsraamistiku abil välistegevuse 
valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 381
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. hoiatab olukorra eest, kus 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
Euroopa kaitset rahastamiseks piisavalt 
ambitsioonikas, kuna COVID-19 kriisi 
tagajärjel võidakse riikide kaitse-eelarvet 
märkimisväärselt ja kooskõlastamata 
kärpida; rõhutab, et liikmesriigid peavad 
eraldama vajalikud rahalised vahendid 
riiklikul tasandil, et liit suudaks tegutseda 
ülemaailmse rahutagajana; nõustub 
Euroopa Kontrollikoja hinnanguga, et 
ELi liikmesriikidel ei ole kaugeltki 
selliseid sõjalisi võimeid, mida nad 
vajavad ELi sõjaliste ambitsioonide 
tasemele vastamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 382
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. hoiatab olukorra eest, kus 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
Euroopa kaitset rahastamiseks piisavalt 
ambitsioonikas, kuna COVID-19 kriisi 
tagajärjel võidakse riikide kaitse-eelarvet 
märkimisväärselt ja kooskõlastamata 
kärpida; rõhutab, et liikmesriigid peavad 
eraldama vajalikud rahalised vahendid 
riiklikul tasandil, et liit suudaks tegutseda 
ülemaailmse rahu tagajana; nõustub 
Euroopa Kontrollikoja hinnanguga, et 
ELi liikmesriikidel ei ole kaugeltki 
selliseid sõjalisi võimeid, mida nad 
vajavad ELi sõjaliste ambitsioonide 
tasemele vastamiseks;

34. väljendab heameelt COVID-
19 kriisist tingitud riikide kaitse-eelarvete 
kärpimise üle;

Or. en

Muudatusettepanek 383
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. hoiatab olukorra eest, kus 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
Euroopa kaitset rahastamiseks piisavalt 
ambitsioonikas, kuna COVID-19 kriisi 
tagajärjel võidakse riikide kaitse-eelarvet 
märkimisväärselt ja kooskõlastamata 
kärpida; rõhutab, et liikmesriigid peavad 
eraldama vajalikud rahalised vahendid 
riiklikul tasandil, et liit suudaks tegutseda 
ülemaailmse rahu tagajana; nõustub 
Euroopa Kontrollikoja hinnanguga, et ELi 
liikmesriikidel ei ole kaugeltki selliseid 
sõjalisi võimeid, mida nad vajavad ELi 
sõjaliste ambitsioonide tasemele 
vastamiseks;

34. rõhutab, et liikmesriigid peavad 
eraldama vajalikud rahalised vahendid 
riiklikul tasandil, et liit suudaks tegutseda 
ülemaailmse rahu tagajana; nõustub 
Euroopa Kontrollikoja hinnanguga, et ELi 
liikmesriikidel ei ole kaugeltki selliseid 
sõjalisi võimeid, mida nad vajavad ELi 
sõjaliste ambitsioonide tasemele 
vastamiseks;
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Or. en

Muudatusettepanek 384
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. hoiatab olukorra eest, kus 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
Euroopa kaitset rahastamiseks piisavalt 
ambitsioonikas, kuna COVID-19 kriisi 
tagajärjel võidakse riikide kaitse-eelarvet 
märkimisväärselt ja kooskõlastamata 
kärpida; rõhutab, et liikmesriigid peavad 
eraldama vajalikud rahalised vahendid 
riiklikul tasandil, et liit suudaks tegutseda 
ülemaailmse rahu tagajana; nõustub 
Euroopa Kontrollikoja hinnanguga, et ELi 
liikmesriikidel ei ole kaugeltki selliseid 
sõjalisi võimeid, mida nad vajavad ELi 
sõjaliste ambitsioonide tasemele 
vastamiseks;

34. hoiatab olukorra eest, kus 
mitmeaastane finantsraamistik ei ole 
Euroopa kaitsealgatuste rahastamiseks 
piisavalt ambitsioonikas, kuna COVID-
19 kriisi tagajärjel võidakse riikide kaitse-
eelarvet märkimisväärselt ja 
kooskõlastamata kärpida; rõhutab, et 
liikmesriigid peavad eraldama vajalikud 
rahalised vahendid riiklikul tasandil, et liit 
suudaks tegutseda ülemaailmse rahu 
tagajana; nõustub sellega seoses Euroopa 
Kontrollikoja hinnanguga, et ELi 
liikmesriikidel ei ole kaugeltki selliseid 
sõjalisi võimeid, mida nad vajavad ELi 
sõjaliste ambitsioonide tasemele 
vastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 385
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et kuigi Euroopa 
ühised kaitseprojektid ja -algatused on 
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse 
puudujääkide kõrvaldamiseks, ressursside 
ühendamiseks ja jõupingutuste 
koordineerimiseks väga olulised, annavad 
suurema osa ÜJKP missioonidel 
kasutatavatest kaitsevahenditest endiselt 

välja jäetud
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liikmesriigid oma riigikaitse-eelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et kuigi Euroopa 
ühised kaitseprojektid ja -algatused on 
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse 
puudujääkide kõrvaldamiseks, ressursside 
ühendamiseks ja jõupingutuste 
koordineerimiseks väga olulised, annavad 
suurema osa ÜJKP missioonidel 
kasutatavatest kaitsevahenditest endiselt 
liikmesriigid oma riigikaitse-eelarvest;

35. tuletab meelde, et kuigi Euroopa 
kaitsealgatused ja ühised projektid on 
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse 
puudujääkide kõrvaldamiseks, ressursside 
ühendamiseks ja jõupingutuste 
koordineerimiseks väga olulised, annavad 
suurema osa ÜJKP missioonidel 
kasutatavatest kaitsevahenditest endiselt 
liikmesriigid oma riigikaitse-eelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 387
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tuletab meelde, et kuigi Euroopa 
ühised kaitseprojektid ja -algatused on 
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse 
puudujääkide kõrvaldamiseks, ressursside 
ühendamiseks ja jõupingutuste 
koordineerimiseks väga olulised, annavad 
suurema osa ÜJKP missioonidel 
kasutatavatest kaitsevahenditest endiselt 
liikmesriigid oma riigikaitse-eelarvest;

35. tuletab meelde, et kuigi Euroopa 
ühised kaitseprojektid ja -algatused on 
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse 
teatavate puudujääkide kõrvaldamiseks, 
ressursside ühendamiseks ja jõupingutuste 
koordineerimiseks väga olulised, 
genereerivad ÜJKP missioonidel 
kasutatavad kaitsevahendid endiselt 
liikmesriigid oma riigikaitse-eelarvest;

Or. en
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Muudatusettepanek 388
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. kutsub liikmesriike üles võtma 
vastutuse oma otsuste eest lähetada tsiviil- 
ja sõjalisi missioone, pakkudes liidule 
vajalikku isikkoosseisu ja võimekust 
nende eesmärkide saavutamiseks, milles 
nad on üksmeelselt kokku leppinud, ja 
seega täitma meie ühiseid püüdlusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 389
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. kutsub liikmesriike üles võtma 
vastutuse oma otsuste eest lähetada tsiviil- 
ja sõjalisi missioone, pakkudes liidule 
vajalikku isikkoosseisu ja võimekust 
nende eesmärkide saavutamiseks, milles 
nad on üksmeelselt kokku leppinud, ja 
seega täitma meie ühiseid püüdlusi;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 390
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36. kutsub liikmesriike üles võtma 
vastutuse oma otsuste eest lähetada tsiviil- 
ja sõjalisi missioone, pakkudes liidule 
vajalikku isikkoosseisu ja võimekust nende 
eesmärkide saavutamiseks, milles nad on 
üksmeelselt kokku leppinud, ja seega 
täitma meie ühiseid püüdlusi;

36. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
järgiksid oma ametlikku tegevust 
nõukogu tasandil ja võtaksid vastutuse 
oma otsuste eest nõukogus lähetada tsiviil- 
ja sõjalisi missioone, pakkudes liidule 
vajalikku isikkoosseisu ja võimekust nende 
eesmärkide saavutamiseks, milles nad on 
üksmeelselt kokku leppinud, ja seega 
täitma oma pühendumust turvalisemale 
Euroopa Liidule;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Michal Šimečka, Klemen Grošelj

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36a. rõhutab, et rahvusvaheline 
osalemine ÜJKP missioonidel ja 
operatsioonidel on väärtuslik ja sellega 
tugevdatakse Euroopa võimekust ning 
nõuab olemasolevate osalemise 
raamlepingute tugevamat rakendamist, 
julgustades rahu ja julgeoleku panuste 
kollektiivset laadi;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Sven Mikser, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, Isabel Santos, Juozas Olekas, Nikos 
Androulakis, Nils Ušakovs, Javi López, Tonino Picula, Costas Mavrides, Demetris 
Papadakis, Nacho Sánchez Amor

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 36 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

36a. võtab teadmiseks ELi Satceni 
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tehtud olulise töö ja rõhutab, et liidul 
peavad olema piisavad ressursid 
satelliitfotode ja luureandmete kogumise 
valdkonnas; rõhutab, et ELi Satcen peaks 
saama osa liidu struktuurifondidest, et 
säilitada oma panus liidu tegevusse, 
eelkõige selleks, et pakkuda ÜJKP 
missioonide ja operatsioonide jaoks kõrge 
resolutsiooniga satelliitfotosid;

Or. en

Muudatusettepanek 393
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise jõupingutuste võimaliku 
vähenemise tõttu; kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid; rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise jõupingutuste võimaliku 
vähenemise tõttu; kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid ning ohustaks otseselt Euroopa 
julgeolekut, eriti kuna puuduvad normid 
taktikaliste ning lühi- ja keskmaa 
tuumarelvade reguleerimiseks ja 
vähendamiseks; rõhutab tungivat vajadust 
taastada piiriülene usaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 394
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise jõupingutuste võimaliku 
vähenemise tõttu; kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid; rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise režiimi praeguste ohtude 
pärast ning tuumalõhkepeade ja 
stardisüsteemide üha suureneva 
ülesehitamise ja moderniseerimise pärast 
mitme riigi poolt; kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid; rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 395
Klemen Grošelj, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise jõupingutuste võimaliku 
vähenemise tõttu; kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid; rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise jõupingutuste praeguse ja 
võimaliku edasise vähenemise tõttu; 
kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid, mis tooks kaasa uue piirkondliku 
ja ülemaailmse tuumavõidurelvastumise; 
rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 396
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Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise jõupingutuste võimaliku 
vähenemise tõttu; kardab, et peamistest 
relvastuskontrollilepingutest taganemine 
või nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid; rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

37. on mures ülemaailmse 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
desarmeerimise struktuuri võimaliku 
vähenemise tõttu; kardab, et peamiste 
relvastuskontrollilepingute eiramine või 
nende pikendamata jätmine kahjustaks 
tõsiselt aastakümneid stabiilsust taganud 
rahvusvahelisi relvastuskontrollirežiime ja 
õõnestaks tuumarelva omavate riikide 
suhteid; rõhutab tungivat vajadust taastada 
piiriülene usaldus;

Or. en

Muudatusettepanek 397
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 37 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

37a. märgib murega, et ohtlik retoorika 
tuumarelvade kasutamise teemal on 
muutumas tavapäraseks; kinnitab veel 
kord, et tuumarelvade olemasolust või 
levikust vabas maailmas tugevdatakse 
rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning 
desarmeerimine ei tähenda mitte ainult 
aktiivsete lõhkepeade arvu vähendamist, 
vaid ka seda tüüpi relvadele omistatud 
sõjalise ja poliitilise rolli vähendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kinnitab veel kord, et toetab 
täielikult ELi ja selle liikmesriikide 
tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga 
võetud kohustust, sest see on tuumarelvade 
leviku tõkestamise ja desarmeerimise 
režiimi nurgakivi; kordab oma üleskutset 
võtta 10. tuumarelvade leviku tõkestamise 
lepingu läbivaatamise konverentsil vastu 
konkreetsed ja tõhusad meetmed, mis 
oleksid peamine element strateegilise 
stabiilsuse säilitamisel ja uue 
võidurelvastumise piiramisel;

38. kinnitab veel kord, et toetab 
täielikult ELi ja selle liikmesriikide 
tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga 
võetud kohustust, sest see on tuumarelvade 
leviku tõkestamise ja desarmeerimise 
režiimi nurgakivi; kordab oma üleskutset, 
et EL peab jõudma kindlale ühisele 
seisukohale enne konverentsi, mis nõuab, 
et 10. tuumarelvade leviku tõkestamise 
lepingu läbivaatamise konverentsil tuleb 
vastu võtta konkreetsed ja tõhusad 
meetmed, mis oleksid peamine element 
strateegilise stabiilsuse säilitamisel ja uue 
võidurelvastumise piiramisel;

Or. en

Muudatusettepanek 399
Dragoş Tudorache

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 38

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

38. kinnitab veel kord, et toetab 
täielikult ELi ja selle liikmesriikide 
tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga 
võetud kohustust, sest see on tuumarelvade 
leviku tõkestamise ja desarmeerimise 
režiimi nurgakivi; kordab oma üleskutset 
võtta 10. tuumarelvade leviku tõkestamise 
lepingu läbivaatamise konverentsil vastu 
konkreetsed ja tõhusad meetmed, mis 
oleksid peamine element strateegilise 
stabiilsuse säilitamisel ja uue 
võidurelvastumise piiramisel;

38. kinnitab veel kord, et toetab 
täielikult ELi ja selle liikmesriikide 
tuumarelvade leviku tõkestamise lepinguga 
võetud kohustust, sest see on tuumarelvade 
leviku tõkestamise ja desarmeerimise 
režiimi nurgakivi; kordab oma üleskutset 
võtta 10. tuumarelvade leviku tõkestamise 
lepingu läbivaatamise konverentsil vastu 
konkreetsed ja tõhusad meetmed, mis 
oleksid peamine element strateegilise 
stabiilsuse säilitamisel ja uue 
võidurelvastumise vältimisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 400
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 
tulevikku; rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 
tulevikku; rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 
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tulevikku; rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

tulevikku; nõuab tungivalt, et nõukogu ja 
komisjoni asepresident ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja käivitaksid ELi juhtimisel 
algatuse, et nõuda keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

Or. bg

Muudatusettepanek 402
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 
tulevikku; rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist, mida 
parlament taunib; kardab, et lepingu 
läbikukkumine, mille eest vastutab 
esmajärjekorras Venemaa, võib 
põhjustada suuremaid pingeid ning tuuma- 
ja sõjaliste ohtude ja riskide suurenemist, 
mis ohustab samal ajal 
relvastuskontrollirežiimide tulevikku; 
rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 
tulevikku; rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; kardab, 
et lepingu läbikukkumine võib põhjustada 
suuremaid pingeid ning tuuma- ja sõjaliste 
ohtude ja riskide suurenemist, mis ohustab 
samal ajal relvastuskontrollirežiimide 
tulevikku; rõhutab, et on kindlalt vastu 
uuele võidurelvastumisele USA ja 
Venemaa Föderatsiooni vahel ning selle 
võimalikele tagajärgedele Euroopas; 
nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; 
kardab, et lepingu läbikukkumine võib 
põhjustada suuremaid pingeid ning tuuma- 

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust; kardab, et lepingu 
läbikukkumine võib põhjustada suuremaid 
pingeid ning tuuma- ja sõjaliste ohtude ja 
riskide suurenemist, mis ohustab samal ajal 
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ja sõjaliste ohtude ja riskide suurenemist, 
mis ohustab samal ajal 
relvastuskontrollirežiimide tulevikku; 
rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

relvastuskontrollirežiimide tulevikku; 
rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

Or. fr

Muudatusettepanek 405
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust USA ja Venemaa Föderatsiooni 
taganemise üle keskmaa-tuumajõudude 
piiramise lepingust pärast Venemaa 
pidevat lepingutingimuste eiramist; 
kardab, et lepingu läbikukkumine võib 
põhjustada suuremaid pingeid ning tuuma- 
ja sõjaliste ohtude ja riskide suurenemist, 
mis ohustab samal ajal 
relvastuskontrollirežiimide tulevikku; 
rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

39. väljendab veel kord sügavat 
kahetsust, et USA taganes keskmaa-
tuumajõudude piiramise lepingust, 
kasutades Venemaa lepingurikkumisi 
ettekäändena oma osaluse lõpetamiseks, 
selle asemel et pidada rahusuunalist 
dialoogi; kardab, et lepingu läbikukkumine 
võib põhjustada suuremaid pingeid ning 
tuuma- ja sõjaliste ohtude ja riskide 
suurenemist, mis ohustab samal ajal 
relvastuskontrollirežiimide tulevikku; 
rõhutab, et on kindlalt uue 
võidurelvastumise ja taasrelvastumise 
vastu Euroopa territooriumil; nõuab 
tungivalt, et nõukogu ja komisjoni 
asepresident ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
käivitaksid ELi juhtimisel algatuse, et 
nõuda keskmaa-tuumajõudude piiramise 
lepingu muutmist mitmepoolseks 
lepinguks, mis hõlmab kõiki tuumariike;

Or. en
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Muudatusettepanek 406
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 39 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

39a. tuletab meelde, et tõhus 
rahvusvaheline relvakontroll, 
desarmeerimine ja tuumarelva leviku 
tõkestamise kord on ülemaailmse ning 
Euroopa julgeoleku ja stabiilsuse 
nurgakivi; kutsub kõiki liikmesriike üles 
järgima Austria, Malta ja Iirimaa ning 
veel 81 riigi eeskuju ja allkirjastama 
tuumarelvade keelustamise lepe;

Or. en

Muudatusettepanek 407
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses; 
nõuab teiste riikide kaasamist;

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses; 
nõuab teiste riikide, eriti Hiina, kohest 
kaasamist kõikidesse praegustesse (näiteks 
uue START-i, keskmaa-tuumajõudude ja 
avatud taeva lepingud) või tulevastesse 
läbirääkimistesse tuumarelvastuse 
kontrolli vahendite üle;
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Or. en

Muudatusettepanek 408
Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek Saryusz-Wolski, 
Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses; 
nõuab teiste riikide kaasamist;

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses; 
väljendab heameelt teiste riikide 
kaasamise üle juhul, kui neil palutakse 
olla lepingu pikendamise toetaja rollis;

Or. en

Muudatusettepanek 409
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses; 

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses;
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nõuab teiste riikide kaasamist;

Or. en

Muudatusettepanek 410
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. kutsub USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni üles edendama läbirääkimisi 
uue strateegilise ründerelvastuse piiramise 
ja vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses; 
nõuab teiste riikide kaasamist;

40. julgustab USAd ja Venemaa 
Föderatsiooni edendama läbirääkimisi uue 
strateegilise ründerelvastuse piiramise ja 
vähendamise (START) lepingu 
pikendamise üle, mis peaks lõppema 
2021. aasta veebruaris; on veendunud, et 
lepingu pikendamine annaks mõlemale 
allakirjutanule lisaaega jätkata 
läbirääkimisi, et leppida kokku uue 
relvastuskontrolli vahendi küsimuses;

Or. en

Muudatusettepanek 411
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda avatud taeva 
lepingust, mis on oluline 
relvastuskontrolli vahend, mis on aidanud 
luua usaldust ja andnud väiksematele 
riikidele väärtusliku võimaluse jälgida ja 
tõendada oma naabrite sõjalist tegevust; 
kutsub ülejäänud allakirjutanuid üles 
jätkama lepingu rakendamist ning 
tagama selle toimimise ja kasulikkuse;

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 412
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda avatud taeva 
lepingust, mis on oluline relvastuskontrolli 
vahend, mis on aidanud luua usaldust ja 
andnud väiksematele riikidele väärtusliku 
võimaluse jälgida ja tõendada oma naabrite 
sõjalist tegevust; kutsub ülejäänud 
allakirjutanuid üles jätkama lepingu 
rakendamist ning tagama selle toimimise ja 
kasulikkuse;

41. taunib Venemaa avatud taeva 
lepingust tulenevate kohustuste valikulist 
täitmist; väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda lepingust, mis on 
oluline relvastuskontrolli vahend, mis on 
aidanud luua usaldust ja andnud 
väiksematele riikidele väärtusliku 
võimaluse jälgida ja tõendada oma naabrite 
sõjalist tegevust; kutsub ülejäänud 
allakirjutanuid üles jätkama lepingu 
rakendamist ning tagama selle toimimise ja 
kasulikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek 413
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda avatud taeva 
lepingust, mis on oluline relvastuskontrolli 
vahend, mis on aidanud luua usaldust ja 
andnud väiksematele riikidele väärtusliku 
võimaluse jälgida ja tõendada oma naabrite 
sõjalist tegevust; kutsub ülejäänud 
allakirjutanuid üles jätkama lepingu 
rakendamist ning tagama selle toimimise ja 
kasulikkuse;

41. väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda avatud taeva 
lepingust, mis on oluline relvastuskontrolli 
vahend, mis on aidanud luua usaldust ja 
andnud väiksematele riikidele väärtusliku 
võimaluse jälgida ja tõendada oma naabrite 
sõjalist tegevust; kutsub ülejäänud 
allakirjutanuid üles jätkama lepingu 
rakendamist ning tagama selle toimimise ja 
kasulikkuse; kutsub USA-d üles tühistama 
oma otsust taganeda avatud taeva 
lepingust;
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Or. en

Muudatusettepanek 414
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 41

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

41. väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda avatud taeva 
lepingust, mis on oluline relvastuskontrolli 
vahend, mis on aidanud luua usaldust ja 
andnud väiksematele riikidele väärtusliku 
võimaluse jälgida ja tõendada oma naabrite 
sõjalist tegevust; kutsub ülejäänud 
allakirjutanuid üles jätkama lepingu 
rakendamist ning tagama selle toimimise ja 
kasulikkuse;

41. väljendab sügavat kahetsust USA 
otsuse pärast taganeda avatud taeva 
lepingust Venemaa mittevastavuse ja 
jätkuvate provokatsioonide tõttu, mis 
õõnestab olulist relvastuskontrolli 
vahendit, mis on aidanud luua usaldust ja 
andnud väiksematele riikidele väärtusliku 
võimaluse jälgida ja tõendada oma naabrite 
sõjalist tegevust; kutsub ülejäänud 
allakirjutanuid üles jätkama lepingu 
rakendamist ning tagama selle toimimise ja 
kasulikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek 415
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks ELi rahalise panuse 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsiooni (OPCW) projektidele ja 
tegevusele; tunneb heameelt selle üle, et 
nõukogu võttis vastu horisontaalse 
sanktsioonide korra keemiarelvade 
suureneva kasutamise ja leviku 
tõkestamiseks; nõuab, et EL jätkaks 
jõupingutusi keemiarelvade leviku ja 
kasutamise tõkestamiseks ning toetaks 

42. kiidab heaks ELi rahalise panuse 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsiooni (OPCW) projektidele ja 
tegevusele; tunneb heameelt selle üle, et 
nõukogu võttis vastu horisontaalse 
sanktsioonide korra keemiarelvade 
suureneva kasutamise ja leviku 
tõkestamiseks; mõistab hukka 
keemiarelvade hiljutise kasutamise 
Süüria, Põhja-Korea, Venemaa ja 
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keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, 
ladustamise ja kasutamise keelustamise 
ning nende hävitamise konventsioonis 
(CWC) sätestatud keemiarelvade 
ülemaailmset keelustamist;

terroriorganisatsioonide poolt ning jääb 
seisukohale, et vastutuse puudumine 
selliste juhtumite puhul õõnestab 
rahvusvahelist keemiarelvade vastast 
põhinormi ja nõuab, et liikmesriigid 
kaaluksid, kuidas kõige paremini 
reageerida keemiarelvade kasutamisele, 
kuidas saaks tulevast kasutamist ära 
hoida ning kas liikmesriigid on piisavalt 
kaitstud ja kuidas tugevdada OPCW-d, et 
tagada kiire ja täpne tuvastamine ning 
tõhus reageerimise mehhanism; nõuab, et 
EL jätkaks jõupingutusi keemiarelvade 
leviku ja kasutamise tõkestamiseks ning 
toetaks keemiarelvade väljatöötamise, 
tootmise, ladustamise ja kasutamise 
keelustamise ning nende hävitamise 
konventsioonis (CWC) sätestatud 
keemiarelvade ülemaailmset keelustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 416
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks ELi rahalise panuse 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsiooni (OPCW) projektidele ja 
tegevusele; tunneb heameelt selle üle, et 
nõukogu võttis vastu horisontaalse 
sanktsioonide korra keemiarelvade 
suureneva kasutamise ja leviku 
tõkestamiseks; nõuab, et EL jätkaks 
jõupingutusi keemiarelvade leviku ja 
kasutamise tõkestamiseks ning toetaks 
keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, 
ladustamise ja kasutamise keelustamise 
ning nende hävitamise konventsioonis 
(CWC) sätestatud keemiarelvade 
ülemaailmset keelustamist;

42. kiidab heaks ELi rahalise panuse 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsiooni (OPCW) projektidele ja 
tegevusele; väljendab sügavat muret 
OPCW veteran-inspektorite hiljutiste 
väidete üle, et nende uurimist 2018. aasta 
aprillis toimunud väidetava 
keemiarünnaku kohta Süürias Doumas 
tsenseeriti ja manipuleeriti USA valitsuse 
otsese surve tagajärjel; kutsub ÜRO-d ja 
OPCW-d üles laskma rikkumisest 
teatajatel oma muret väljendada ja esitada 
tõendeid, mida maha suruti; nõuab, et EL 
jätkaks jõupingutusi keemiarelvade leviku 
ja kasutamise tõkestamiseks ning toetaks 
keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, 
ladustamise ja kasutamise keelustamise 
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ning nende hävitamise konventsioonis 
(CWC) sätestatud keemiarelvade 
ülemaailmset keelustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 417
Rasa Juknevičienė, Miriam Lexmann, Riho Terras, Juozas Olekas, Andrius Kubilius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 42

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

42. kiidab heaks ELi rahalise panuse 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsiooni (OPCW) projektidele ja 
tegevusele; tunneb heameelt selle üle, et 
nõukogu võttis vastu horisontaalse 
sanktsioonide korra keemiarelvade 
suureneva kasutamise ja leviku 
tõkestamiseks; nõuab, et EL jätkaks 
jõupingutusi keemiarelvade leviku ja 
kasutamise tõkestamiseks ning toetaks 
keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, 
ladustamise ja kasutamise keelustamise 
ning nende hävitamise konventsioonis 
(CWC) sätestatud keemiarelvade 
ülemaailmset keelustamist;

42. kiidab heaks ELi rahalise panuse 
Keemiarelvade Keelustamise 
Organisatsiooni (OPCW) projektidele ja 
tegevusele; tunneb heameelt selle üle, et 
nõukogu võttis vastu horisontaalse 
sanktsioonide korra keemiarelvade 
suureneva kasutamise ja leviku 
tõkestamiseks; nõuab, et EL jätkaks 
jõupingutusi keemiarelvade leviku ja 
kasutamise tõkestamiseks ning toetaks 
keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, 
ladustamise ja kasutamise keelustamise 
ning nende hävitamise konventsioonis 
(CWC) sätestatud keemiarelvade 
ülemaailmset keelustamist; kutsub ELi 
üles otsima keemiarelvade kasutamise 
karistamatusega seotud probleemile 
lahendust;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Mick Wallace, Clare Daly, Manu Pineda

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 

välja jäetud
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mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; kutsub nõukogu üles 
kasutama kõiki ELi käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas sanktsioone, et 
võtta kõik mürgitamisega seotud isikud 
vastutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 419
Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; kutsub nõukogu üles kasutama 
kõiki ELi käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas sanktsioone, et võtta kõik 
mürgitamisega seotud isikud vastutusele;

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; nõuab sündmuste sõltumatut 
rahvusvahelist uurimist; kutsub nõukogu 
üles kasutama kõiki ELi käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas sanktsioone, et võtta 
kõik mürgitamisega seotud isikud 
vastutusele;

Or. bg

Muudatusettepanek 420
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; kutsub nõukogu üles 
kasutama kõiki ELi käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas sanktsioone, et 
võtta kõik mürgitamisega seotud isikud 
vastutusele;

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; väljendab heameelt nõukogu 
otsuse üle kehtestada sanktsioonid, et 
võtta kõik mürgitamisega seotud isikud 
vastutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 421
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; kutsub nõukogu üles kasutama 
kõiki ELi käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas sanktsioone, et võtta kõik 
mürgitamisega seotud isikud vastutusele;

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; väljendab heameelt nõukogu 
otsuse üle jõustada sanktsioonid isikute 
vastu, keda peetakse mürgitamise eest 
vastutavaks;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 43
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. väljendab tõsist muret Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse pärast keelatud närvimürgi 
abil, mida kõnealuse keemiarelvade 
konventsiooni kohaselt käsitatakse 
keemiarelva kasutamisena ja mis on 
seetõttu tõsine rahvusvaheliste normide 
rikkumine; kutsub nõukogu üles kasutama 
kõiki ELi käsutuses olevaid vahendeid, 
sealhulgas sanktsioone, et võtta kõik 
mürgitamisega seotud isikud vastutusele;

43. mõistab hukka Venemaa 
opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi 
mõrvakatse keelatud närvimürgi abil, mida 
kõnealuse keemiarelvade konventsiooni 
kohaselt käsitatakse keemiarelva 
kasutamisena ja mis on seetõttu tõsine 
rahvusvaheliste normide rikkumine; kutsub 
nõukogu üles kasutama kõiki ELi 
käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas 
sanktsioone, et võtta kõik mürgitamisega 
seotud isikud vastutusele;

Or. en

Muudatusettepanek 423
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 44

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

44. palub komisjoni asepresidendil ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal esitada ettepanek 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli alaste eriteadmiste 
suurendamiseks ELis ja tagada, et EL 
võtaks endale globaalse reeglitepõhise 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli ning desarmeerimise 
struktuuri loomisel veenva ja 
konstruktiivse rolli; tunneb sellega seoses 
heameelt uue desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
erisaadiku määramise üle;

44. palub komisjoni asepresidendil ning 
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrgel esindajal esitada ettepanek 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli alaste eriteadmiste 
suurendamiseks ELis ja tagada, et EL 
võtaks endale globaalse reeglitepõhise 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja 
relvastuskontrolli ning desarmeerimise 
struktuuri loomisel veenva ja 
konstruktiivse rolli; tunneb sellega seoses 
heameelt uue desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
erisaadiku määramise üle; mõistab, et 
kiiresti on vaja uusi rahvusvahelisi 
kokkuleppeid relvakontrolli valdkonnas; 
märgib, et tuumatõrjevahendi kontekstis 
võib ülehelikiirusega rakettide 
väljatöötamine õõnestada vastastikuse 
kindla hävingu põhimõtteid, ning nõuab 
seetõttu ülemaailmse 
relvastuskontrollilepingu sõlmimist 
ülehelikiirusega relvasüsteemide 
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kasutamise, ulatuse, kiiruse, doktriini, 
tuumalaengu kontrollimise ja 
rannajoonte lähedale paigutamise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 424
Jérôme Rivière

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm;

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm; tuletab siiski meelde, et paljud 
riigid, eriti Prantsusmaa, soovivad alles 
hoida oma tuumatõrjerelvasid, mis on 
nende kaitsestrateegia nurgakivi;

Or. fr

Muudatusettepanek 425
David McAllister

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
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korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm;

korra säilitamisele, kus on rikutud 
rahvusvahelisi väärtusi ja õigusriigi 
põhimõtet, Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm;

Or. en

Muudatusettepanek 426
Bart Groothuis, Petras Auštrevičius, Javier Nart

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm;

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise suunas;

Or. en

Muudatusettepanek 427
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm;

45. väljendab sügavat muret mõjusa 
rahvusvahelise relvastuskontrolli, 
desarmeerimise ja massihävitusrelvade 
leviku tõkestamise korra õõnestamise 
pärast, mis on Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivi; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident 
ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja asuks 
tugevdama meetmeid, mille eesmärk on 
liikuda kogu tuumaarsenali vähendamise ja 
hävitamise suunas ning luua lõpuks 
tuumarelvavaba maailm;

Or. en

Muudatusettepanek 428
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda kogu 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas ning luua lõpuks tuumarelvavaba 
maailm;

45. kinnitab veel kord oma täielikku 
pühendumist mõjusa rahvusvahelise 
relvastuskontrolli, desarmeerimise ja 
massihävitusrelvade leviku tõkestamise 
korra säilitamisele Euroopa ja ülemaailmse 
julgeoleku nurgakivina; rõhutab, et toetab 
täielikult ÜRO desarmeerimisküsimuste 
büroo tööd ja ÜRO desarmeerimiskava; 
tuletab meelde, et on kohustunud järgima 
meetmeid, mille eesmärk on liikuda 
tuumaarsenali vähendamise ja hävitamise 
suunas agressiivsete ja konkureerivate 
režiimide abil;

Or. en

Muudatusettepanek 429
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Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab 
sanktsioonimehhanismi loomist nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei järgi ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku 
ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab 
sanktsioonimehhanismi loomist nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei järgi ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku 

46. võtab teadmiseks nõukogu 
järeldused ühise seisukoha läbivaatamise 
kohta;
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ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 431
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
relvaeksporti käsitleva ühise 
seisukoha 944 läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust, läbipaistvust ja 
järjepidevust ning tugevdada avalikku 
järelevalvet; kutsub liikmesriike üles 
täielikult järgima ühise seisukoha 
kaheksat kriteeriumit; nõuab 
sanktsioonimehhanismi ja ELi tasandil 
järelevalve loomist nende liikmesriikide 
suhtes, kes ei järgi ühist seisukohta, mis 
peab olema jõustatav; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks; on veendunud, et ELi 
relvade tootmise tähtsuse suurenemist, 
hiljutisi nõukogu järeldusi relvaekspordi 
ühtlustamise kohta ja Euroopa 
rahutagamisrahastu loomist tuleks 
täiendada ELi järelevalve ja kontrolli 
mehhanismiga, et tagada kaheksa 
kriteeriumi täielik järgimine;

Or. en
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Muudatusettepanek 432
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta ning rangelt rakendama 
piirkondliku stabiilsuse 4. kriteeriumit ja 
peatama sellise sõjaväelise varustuse 
eksport, mida saaks kasutada teiste ELi 
liikmesriikide vastu; nõuab 
sanktsioonimehhanismi loomist nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei järgi ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 433
Georgios Kyrtsos, Arnaud Danjean, Vangelis Meimarakis, Nikos Androulakis, Costas 
Mavrides

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
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suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; kutsub liikmesriike üles 
loobuma relvaekspordi programmidest 
riikidesse, kes ähvardavad kasutada ELi 
liikmesriikide vastu sõjalisi vahendeid; 
nõuab sanktsioonimehhanismi loomist 
nende liikmesriikide suhtes, kes ei järgi 
ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 434
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

Or. fr
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Muudatusettepanek 435
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab 
sanktsioonimehhanismi loomist nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei järgi ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kiidab 
heaks jõupingutused relvaekspordi 
parlamentaarse kontrolli läbipaistvuse 
suurendamiseks, austades samas riikliku 
julgeoleku piiranguid ja 
intellektuaalomandiõigusi; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 436
Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
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ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 437
Željana Zovko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 438
David McAllister

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
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kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust, et 
suurendada koostööd ja Euroopa 
kaitsetööstuse tõhusust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab sanktsioonimehhanismi 
loomist nende liikmesriikide suhtes, kes ei 
järgi ühist seisukohta; kiidab heaks 
jõupingutused relvaekspordi läbipaistvuse 
ning riikliku ja parlamentaarse kontrolli 
suurendamiseks; nõuab ühiseid 
jõupingutusi riskihindamise, lõppkasutajate 
kontrolli ja tehingujärgse kontrolli 
parandamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 439
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Urmas Paet

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles täielikult järgima ühist 
seisukohta; nõuab 
sanktsioonimehhanismi loomist nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei järgi ühist 
seisukohta; kiidab heaks jõupingutused 
relvaekspordi läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

46. kiidab heaks nõukogu järeldused 
ühise seisukoha läbivaatamise kohta; on 
kindlal seisukohal, et kuna EL on 
kaitsevaldkonnas üha ambitsioonikam, on 
vaja liikmesriikide relvaekspordipoliitika 
suuremat ühtlust ja järjepidevust; kutsub 
liikmesriike üles vähendama ühise 
seisukoha erinevaid tõlgendusi; kiidab 
heaks jõupingutused relvaekspordi 
läbipaistvuse ning riikliku ja 
parlamentaarse kontrolli suurendamiseks; 
nõuab ühiseid jõupingutusi riskihindamise, 
lõppkasutajate kontrolli ja tehingujärgse 
kontrolli parandamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 440
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 46 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

46a. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
järgiksid Euroopa Liidu relvaekspordi 
tegevusjuhendit; kordab, et kõik 
liikmesriigid peavad rangelt kohaldama 
nõukogu 8. detsembri 2008. aasta relvade 
eksporti käsitlevas ühises 
seisukohas 2008/944/ÜVJP sätestatud 
eeskirju; tuletab meelde, et liikmesriigid 
on kohustunud võtma relvaekspordi 
suhtes Türki kindla riikliku seisukoha 
vastavalt nõukogu ühise 
seisukoha 2008/944/ÜVJP sätetele, 
sealhulgas piirkondlikku stabiilsust 
käsitleva neljanda kriteeriumi range 
kohaldamine; kordab oma üleskutset 
komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale seni, kuni Türgi jätkab oma 
praegust ebaseaduslikku ja ühepoolset 
tegevust Vahemere idaosas, mis on 
vastuolus kõigi ELi liikmesriikide (eriti 
Kreeka ja Küprose) suveräänsuse ja 
rahvusvahelise õigusega, ning ei alusta 
rahvusvahelisel õigusel põhinevat 
dialoogi, võtta nõukogus vastu kõigi ELi 
liikmesriikide jaoks algatus peatada igat 
liiki sõjavarustuse, sealhulgas relvade, 
kahesuguse kasutusega relvade ja 
kaupade ning oskusteabe eksport Türki 
vastavalt ühisele seisukohale;

Or. en

Muudatusettepanek 441
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. tunneb heameelt ELi tegevuse üle, 
mille eesmärk on toetada 
relvakaubanduslepingu ülemaailmset 
rakendamist, ja kutsub kõiki suuremaid 
relvaekspordiga tegelevaid riike lepingule 
alla kirjutama ja seda ratifitseerima nii 
kiiresti kui võimalik;

47. tunneb heameelt ELi tegevuse üle, 
mille eesmärk on toetada 
relvakaubanduslepingu ülemaailmset 
rakendamist, ja julgustab kõiki suuremaid 
relvaekspordiga tegelevaid riike kaaluma 
lepingu allkirjastamist ja selle 
ratifitseerimist nii kiiresti kui võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 442
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. nõuab, et EL võtaks juhtpositsiooni 
ülemaailmsetes jõupingutustes luua 
kõikehõlmav õigusraamistik, mis käsitleb 
tehisintellektitoega relvade arendamist ja 
kasutamist; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
millega tagatakse tegelik inimkontroll 
relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide 
üle; nõuab rahvusvaheliste läbirääkimiste 
alustamist täisautonoomsete relvade 
keelustamist käsitleva õiguslikult siduva 
lepingu üle;

48. nõuab, et EL võtaks juhtpositsiooni 
ülemaailmsetes jõupingutustes luua 
kõikehõlmav õigusraamistik, mis käsitleb 
tehisintellektitoega relvade arendamist ja 
kasutamist; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
millega tagatakse tegelik inimkontroll 
relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide 
üle;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Hannah Neumann
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Resolutsiooni ettepanek
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Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. nõuab, et EL võtaks juhtpositsiooni 
ülemaailmsetes jõupingutustes luua 
kõikehõlmav õigusraamistik, mis käsitleb 
tehisintellektitoega relvade arendamist ja 
kasutamist; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
millega tagatakse tegelik inimkontroll 
relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide 
üle; nõuab rahvusvaheliste läbirääkimiste 
alustamist täisautonoomsete relvade 
keelustamist käsitleva õiguslikult siduva 
lepingu üle;

48. nõuab, et EL võtaks juhtpositsiooni 
ülemaailmsetes jõupingutustes luua 
kõikehõlmav õigusraamistik, et tagada 
tegelik inimkontroll sihtmärkide valimise 
ja ründamise kriitiliste funktsioonide üle 
järjest autonoomsemate relvade 
arendamisel ja kasutamisel; kutsub 
komisjoni asepresidenti ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget 
esindajat, liikmesriike ja nõukogu võtma 
vastu ühise seisukoha autonoomsete 
surmavate relvasüsteemide kohta; nõuab 
rahvusvaheliste läbirääkimiste alustamist 
autonoomsete surmavate relvade, millel 
puudub tegelik inimkontroll, keelustamist 
käsitleva õiguslikult siduva lepingu üle;

Or. en

Muudatusettepanek 444
Nathalie Loiseau, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Javier 
Nart, Urmas Paet, Bart Groothuis

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48. nõuab, et EL võtaks juhtpositsiooni 
ülemaailmsetes jõupingutustes luua 
kõikehõlmav õigusraamistik, mis käsitleb 
tehisintellektitoega relvade arendamist ja 
kasutamist; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
millega tagatakse tegelik inimkontroll 
relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide 
üle; nõuab rahvusvaheliste läbirääkimiste 
alustamist täisautonoomsete relvade 
keelustamist käsitleva õiguslikult siduva 
lepingu üle;

48. nõuab, et EL võtaks juhtpositsiooni 
ülemaailmsetes jõupingutustes luua 
kõikehõlmav õigusraamistik, mis käsitleb 
tehisintellektitoega relvade arendamist ja 
kasutamist; kutsub komisjoni asepresidenti 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika 
kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa 
Ülemkogu võtma vastu ühise seisukoha 
autonoomsete relvasüsteemide kohta, 
millega tagatakse tegelik inimkontroll 
relvasüsteemide kriitiliste funktsioonide 
üle; nõuab rahvusvaheliste läbirääkimiste 
alustamist autonoomsete relvade 
kasutamise ühise määratluse ja 
raamistiku üle;
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Or. en

Muudatusettepanek 445
Traian Băsescu

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48a. märgib, et tehisintellekt on üks 
uutest tehnoloogiatest, mis muudab 
oluliselt kaitsetegevuse kontseptsiooni; 
kutsub ELi üles uurima tehisintellektil 
põhinevate kaitsesüsteemide ja rakenduste 
potentsiaali ning koostalitlusvõimet, 
olema valmis reageerima nende 
tehnoloogiate arengule ja kasutamisele 
ülemaailmselt ning tegema koos oma 
partnerite ja eriti NATO-ga ettepanekuid 
eetiliste meetmete ja põhimõtete kohta, et 
neid kaitsesüsteeme ja rakendusi ühiselt 
kasutada; on samuti seisukohal, et erilist 
tähelepanu tuleb pöörata ühistele 
eeskirjadele ja standarditele, mis tuleks 
kehtestada Euroopa kaitsetööstusele 
seoses tehisintellekti kasutamisega 
sõjalise võimekuse arendamisel;

Or. ro

Muudatusettepanek 446
Klemen Grošelj, Javier Nart, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 48 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

48a. kutsub ELi üles võtma 
juhtpositsioon ülemaailmsetes 
jõupingutustes luua kõikehõlmav ja tõhus 
ülemaailmne relvastuskontrollisüsteem 
rakettide ja mehitamata lahingusõidukite 
tehnoloogia levitamisele;
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Or. en

Muudatusettepanek 447
Charlie Weimers

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. rõhutab, et Euroopa Parlament 
peaks käsitlema kõiki kaitseküsimusi 
järjepidevalt; nõuab julgeoleku ja kaitse 
allkomisjoni volituste ümberhindamist 
seoses suureneva kaitsealgatuste hulgaga 
ELi tasandil ning komisjoni 
kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadi 
loomist;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 448
Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 49

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

49. rõhutab, et Euroopa Parlament 
peaks käsitlema kõiki kaitseküsimusi 
järjepidevalt; nõuab julgeoleku ja kaitse 
allkomisjoni volituste ümberhindamist 
seoses suureneva kaitsealgatuste hulgaga 
ELi tasandil ning komisjoni kaitsetööstuse 
ja kosmose peadirektoraadi loomist;

49. rõhutab, et Euroopa Parlament 
peaks käsitlema kõiki kaitseküsimusi 
järjepidevalt; nõuab julgeoleku ja kaitse 
allkomisjoni volituste ümberhindamist ja 
laiendamist seoses suureneva 
kaitsealgatuste hulgaga ELi tasandil ning 
komisjoni kaitsetööstuse ja kosmose 
peadirektoraadi loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 449
Charlie Weimers
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tunneb heameelt korrapärase 
arvamuste vahetamise üle komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajaga 
ÜJKP küsimustes ja kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tagama, et Euroopa Parlamendi 
seisukohti võetakse nõuetekohaselt 
arvesse; rõhutab, et on vaja tagada 
korrapärased infotunnid ELi eriesindajate, 
erisaadikute ning missioonide ja 
operatsioonide ülematega; on seisukohal, 
et ÜJKP missioonide strateegilise 
planeerimise, nende volituste muutmise ja 
nende lõpetamiskavade küsimuses tuleks 
parlamendiga eelnevalt konsulteerida; 
nõuab Euroopa Liidu lepingu artikli 36 
igakülgset rakendamist;

50. tunneb heameelt korrapärase 
arvamuste vahetamise üle komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ÜJKP 
küsimustes; tunneb heameelt korrapäraste 
infotundide üle ELi eriesindajate, 
erisaadikute ning missioonide ja 
operatsioonide ülematega;

Or. en

Muudatusettepanek 450
Alexandr Vondra, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Mazaly Aguilar, Jacek 
Saryusz-Wolski, Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 50

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

50. tunneb heameelt korrapärase 
arvamuste vahetamise üle komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajaga 
ÜJKP küsimustes ja kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tagama, et Euroopa Parlamendi seisukohti 
võetakse nõuetekohaselt arvesse; rõhutab, 
et on vaja tagada korrapärased infotunnid 
ELi eriesindajate, erisaadikute ning 

50. tunneb heameelt korrapärase 
arvamuste vahetamise üle komisjoni 
asepresidendi ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindajaga ÜJKP 
küsimustes ja kutsub komisjoni 
asepresidenti ning liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles 
tagama, et Euroopa Parlamendi seisukohti 
võetakse nõuetekohaselt arvesse; rõhutab, 
et on vaja tagada korrapärased infotunnid 
ELi eriesindajate, erisaadikute ning 
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missioonide ja operatsioonide ülematega; 
on seisukohal, et ÜJKP missioonide 
strateegilise planeerimise, nende volituste 
muutmise ja nende lõpetamiskavade 
küsimuses tuleks parlamendiga eelnevalt 
konsulteerida; nõuab Euroopa Liidu 
lepingu artikli 36 igakülgset rakendamist;

missioonide ja operatsioonide ülematega; 
peab esmatähtsaks, et strateegilise 
autonoomia ametlik määratlemine 
toimuks võimalikult kiiresti, et 
parlamendiga saaks konsulteerida, kuidas 
kõige paremini kaasa aidata ÜJKP 
missioonide strateegilise planeerimise, 
nende volituste muutmise ja nende 
lõpetamiskavade küsimuses; nõuab 
Euroopa Liidu lepingu artikli 36 igakülgset 
rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 451
Angel Dzhambazki

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. kordab, et on tähtis täiustada 
kodanikuühiskonna käsutuses olevaid 
vahendeid, et tagada kodanikuühiskonna 
asjakohane osalemine kaitsepoliitika 
kujundamisel ja selle tõhus järelevalve;

välja jäetud

Or. bg

Muudatusettepanek 452
Arnaud Danjean

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. kordab, et on tähtis täiustada 
kodanikuühiskonna käsutuses olevaid 
vahendeid, et tagada kodanikuühiskonna 
asjakohane osalemine kaitsepoliitika 
kujundamisel ja selle tõhus järelevalve;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 453
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Petras Auštrevičius

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 52

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

52. kordab, et on tähtis täiustada 
kodanikuühiskonna käsutuses olevaid 
vahendeid, et tagada kodanikuühiskonna 
asjakohane osalemine kaitsepoliitika 
kujundamisel ja selle tõhus järelevalve;

52. kordab, et on tähtis täiustada 
kodanikuühiskonna käsutuses olevaid 
vahendeid, et tagada kodanikuühiskonna 
asjakohane ja oluline osalemine 
kaitsepoliitika kujundamisel ja selle tõhus 
järelevalve;

Or. en

Muudatusettepanek 454
Emmanuel Maurel

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 53

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

53. teeb presidendile ülesandeks 
edastada käesolev resolutsioon Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, ÜRO peasekretärile, NATO 
peasekretärile, ELi julgeoleku- ja 
kaitsevaldkonnaga tegelevatele ametitele 
ning liikmesriikide parlamentidele.

53. teeb presidendile ülesandeks 
edastada käesolev resolutsioon Euroopa 
Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ning liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale, ÜRO peasekretärile, ELi 
julgeoleku- ja kaitsevaldkonnaga 
tegelevatele ametitele ning liikmesriikide 
parlamentidele.

Or. fr


