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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Araabia Riikide Liiga vahelise 
terrorismivastast koostööd käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi kohta
(2015/2573(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooni terrorismivastaste meetmete 
kohta1, 

– võttes arvesse 19. jaanuari 2015. aasta vastastikuse mõistmise memorandumit Euroopa 
välisteenistuse ja Araabia Riikide Liiga peasekretariaadi vahel,

– võttes arvesse Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite kolmandal 
kohtumisel 10. ja 11. juunil 2014. aastal vastu võetud deklaratsiooni,

– võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 24. septembri 2014. aasta resolutsiooni nr 2178 
(2014), milles käsitletakse terrorirünnakutest rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule 
tulenevaid ohte, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A. arvestades, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Federica Mogherini ja Araabia Riikide Liiga peasekretär dr Nabil El Araby 
allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa välisteenistuse ja Araabia 
Riikide Liiga peasekretariaadi vahel;

B. arvestades, et mõlemad pooled tõhustavad omavahelist dialoogi ja koostööd, 
eesmärgiga edendada strateegilist dialoogi ELi ja Araabia Riikide Liiga vahel, astudes 
selleks järgmisi samme: a) suurendavad erinevate mõttevahetuste kaudu vastastikust 
mõistmist poliitika- ja julgeolekuküsimustes; b) teevad ühiselt tööd 
pädevusvaldkondades, et võtta arvesse teistel kohtumistel peetava strateegilise dialoogi 
kulgu ja teemasid; c) tugevdavad koostööd, arutavad poliitika- ja julgeolekuküsimusi 
varajase hoiatamise ja kriisile reageerimise valdkondades, võitlevad terrorismi, 
rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega ning tõkestavad massihävitusrelvade 
levikut; d) teevad kindlaks, millised on probleemid, ühised eesmärgid ja võimalikud 
tegevused ühist huvi pakkuvates valdkondades;

C. arvestades, et mõlema poole eesmärk on vahetada kogemusi, teavet ja parimaid tavasid 
järgmiste mehhanismide kaudu: a) institutsionaalsete sidekanalite loomine, määrates 
kontaktpunktid vastastikuse mõistmise memorandumi raames läbi viidavate tegevuste 
koordineerimiseks; b) konsultatiivkohtumiste ja tõhustatud konsultatsioonide 
arendamine; c) ühiste töörühmade, seminaride ja/või konverentside asutamine;

D. arvestades, et komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja teatas 19. jaanuaril 2015, et „me kinnitasime uuesti, kui hädavajalik on teha 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0032.
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koostööd, et tegeleda piirkonna erinevate kriisidega. Näiteks Liibüa, Lähis-Ida 
rahuprotsessi, Süüria ja Iraagi olukorra küsimuses on meie mõlema ühine huvi otsida 
pikaajalisi lahendusi, mis tagaksid piirkonnas rahu ja stabiilsuse.”;

E. arvestades, et ühtlasi teatas komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja 19. jaanuaril 2015, et „Euroopa ja araabia maailm 
seisavad silmitsi ühiste probleemidega. Eelkõige peame tagama tiheda koostöö 
terrorismivastases võitluses. See ohustab meie kodanikke ja ühiskondi. Eelmisel nädalal 
rünnati Euroopat, kuid araabia ja moslemimaailm kannatab terrorismi tagajärgede all 
rohkem. Me oleme koos araabia maailmaga täiesti teadlikud, et see võitlus ei ole üksnes 
sõjaline ja julgeolekualane, vaid ka poliitiline ja kultuuriline. Tihedam dialoog aitab 
meil nende probleemidega tegeleda.”;

F. arvestades, et Ateenas 10. ja 11. juunil 2014. aastal toimunud Euroopa Liidu ja Araabia 
Riikide Liiga välisministrite kolmandal kohtumisel võeti vastu deklaratsioon, milles 
väljendati kindlat kavatsust tegeleda ühiselt poliitiliste, majanduslike ja julgeolekualaste 
probleemidega, et jagada kõigiga paremat tulevikku; arvestades, et ministrid teatasid 
ELi ja Araabia Riikide Liiga strateegilise dialoogi loomisest;

G. arvestades, et terrorism ja vägivaldne äärmuslus on ühed peamised ohud meie 
julgeolekule ja meie vabadustele;

1. peab tervitatavaks Euroopa välisteenistuse ja Araabia Riikide Liiga peasekretariaadi 
vahel 19. jaanuaril 2015 sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit; toetab 
mõlema poole väljendatud soovi vahetada seisukohti, arendada dialoogi ja teha 
koostööd ühist huvi pakkuvates valdkondades, lähtudes vastastikuse usalduse ja kasu 
põhimõtetest;

2. toetab asjaolu, et mõlemad pooled tõhustavad dialoogi ja koostööd eesmärgiga 
edendada ELi ja Araabia Riikide Liiga strateegilist dialoogi, mis hõlmab mõttevahetusi 
poliitika- ja julgeolekuküsimustes ning ELi poliitika- ja julgeolekukomitee ja araabia 
riikide esindajate korrapäraseid kohtumisi;

3. peab tervitatavaks Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga välisministrite kolmandal 
kohtumisel 10. ja 11. juunil 2014. aastal vastu võetud deklaratsiooni; toetab asjaolu, et 
ministrid pidasid tervitatavaks Euroopa ja araabia riikide koostööd kui vahendit, mis 
võimaldab strateegilistele probleemidele piirkonnas ühtselt reageerida, et tagada 
Araabia Riikide Liiga institutsionaalse korralduse võimekuse suurendamine ja arendada 
täiendavalt tehnilist koostööd; märgib, et ministrid tunnustasid edusamme varajase 
hoiatamise ja kriisile reageerimise valdkondades, eriti varajase hoiatamise ja kriisile 
reageerimise projekti täielikul rakendamisel; 

4. toonitab, et ministrid mõistsid hukka igasugused terroriaktid ja kinnitasid, kui tähtis on 
koostöö võitluses selle nähtusega, mis hõlmab ka terrorirühmitustest ja välisvõitlejatest 
lähtuvat ohtu; peab tervitatavaks, et nad leppisid kokku vajaduse korral hinnangute ja 
parimate tavade jagamises, samuti koostöö tegemises niisuguste praktiliste sammude 
kindlaksmääramisel, mille eesmärk on aidata ohtudega tegeleda, ja nende sammude 
hulka kuuluvad tulemuslikumad meetmed terroristide ja välisvõitlejate värbamise ja 
reisimise ning radikaliseerumise tõkestamiseks, ning oma lähtekohta naasvate võitlejate 
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probleemiga tegelemine;

5. toonitab, et ministrid otsustasid ühtlasi jätkata koostööd ÜRO ülemaailmse 
terrorismivastase strateegia põhjalikul rakendamisel; toetab asjaolu, et nad pidasid 
tervitatavaks ÜRO terrorismivastase keskuse asutamist kahe islamiusu püha mošee 
kaitsja algatusel, ning palusid selle keskuse toetamist, ning et nad pidasid tervitatavaks 
esimese terrorismivastase võitluse teemalise konverentsi korraldamist Bagdadis 2014. 
aasta märtsis kui võimalust arutada ja leida asjakohaseid meetmeid ja mooduseid 
rahvusvahelise koostöö edendamiseks ja terrorismiga võitlemiseks piirkondlikul 
tasandil; 

6. nõuab uuesti, et EL edendaks aktiivselt ülemaailmset terrorismivastast partnerlust ning 
teeks tihedat koostööd piirkondlike osalejatega, nagu Aafrika Liit, Pärsia lahe 
koostöönõukogu ja Araabia Riikide Liiga ning eelkõige Süüria ja Iraagi naaberriikidega, 
ning ÜRO ja eriti selle terrorismivastase võitluse komiteega; nõuab sellega seoses 
tihedamat dialoogi ELi ja asjaomaste riikide arengu- ja julgeolekuekspertide vahel;

7. usub, et EL peab uuesti hindama valdavaid nõrkusi, mis iseloomustasid varasemat 
terrorismivastast koostööd päritolu-, transiit- ja sihtriikidega, mille kaudu välisvõitlejad 
ja neid toetavad vahendid liikusid, kaasa arvatud Araabia Riikide Liiga liikmesriigid, 
eesmärgiga ühendada meie jõupingutused võitluseks terrorismiga tihedama teabe- ja 
kogemustevahetamise abil, tulirelvade salakaubanduse likvideerimiseks, terroristide 
rahastamise kindlakstegemiseks ning uue narratiivi väljaarendamiseks võitluses 
ekstremismi ja fundamentalismiga; toonitab, et ELi ja Araabia Riikide Liiga vaheliste 
suhete oluline element peaks olema terrorismivastane koostöö ja jagamine;

8. rõhutab, et kõikehõlmavas ELi terrorismivastaste meetmete strateegias tuleb täiel 
määral ära kasutada ka liidu välis- ja arengupoliitikat, et võidelda vaesuse, 
diskrimineerimise ja tõrjumisega, võidelda korruptsiooniga ja edendada head 
valitsemistava, ennetada ja lahendada konflikte, mis kõik aitavad kaasa teatavate 
ühiskonnagruppide ja -sektorite marginaliseerimisele, muutes nad nii vastuvõtlikumaks 
ja haavatavamaks äärmusrühmituste propaganda suhtes;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, 
ning Araabia Riikide Liiga peasekretärile.


