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Nõukogu aastaaruanne Euroopa Parlamendile ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika kohta 2012. aastal 

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2013. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendile esitatud 

nõukogu aastaaruande kohta, mis käsitleb ühist välis- ja julgeolekupoliitikat 

(2013/2081(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu aastaaruannet Euroopa Parlamendile ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika kohta (14605/1/2012), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 36, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta 

institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise 

kohta,1 eriti selle II osa G jao punkti 43, 

– võttes arvesse oma 12. septembri 2012. aasta2, 11. mai 2011. aasta3 ja 10. märtsi 2010. 

aasta4 resolutsioone vastavalt ühise välis- ja julgeolekupoliitika 2011. aasta, 2010. aasta 

ja 2009. aasta aruannete kohta, 

– võttes arvesse oma 8. juuli 2010. aasta seisukohta Euroopa välisteenistuse kohta5 ning 

13. juuni 2013. aasta soovitust liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 

ja komisjoni asepresidendile, nõukogule ja komisjonile Euroopa välisteenistuse 

korralduse ja toimimise läbivaatamise kohta 2013. aastal6, 

– võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 

esindaja deklaratsiooni poliitilise vastutuse kohta7, 

– võttes arvesse kõrge esindaja poolt Euroopa Parlamendi täiskogu 8. juuli 2010. aasta 

istungil tehtud avaldust Euroopa välisteenistuse keskasutuse põhikorralduse kohta8, 

– võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2013. aasta teatist „Konkurentsivõimelisem ja 

tõhusam kaitse- ja julgeolekusektor” (COM(2013)0542), 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel käimasolevaid läbirääkimisi uute 

liidu välistegevuse rahastamisvahendite üle mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 

2014–2020, 

                                                 
1  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 
2  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0334. 
3  ELT C 377 E, 7.12.2012, lk 35. 
4  ELT C 349 E, 22.12.2010, lk 51. 
5  ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 454. 
6  Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0278. 
7  ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 470. 
8  ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 472. 



– võttes arvesse 4.–6. septembril 2013. aastal Vilniuses toimunud ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentidevahelise 

konverentsi järeldusi; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48 ja artikli 119 lõiget 1, 

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A7-0330/2013), 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide poolt nende asjakohastel 

tasanditel teostatav järelevalve ELi välispoliitika üle on ülioluline selleks, et ELi 

kodanikud saaksid Euroopa välistegevust mõista ja toetada; arvestades, et 

parlamentaarne järelevalve suurendab välistegevuse õiguspärasust; 

MUUTUV MAAILM NING HUVIDE JA VÄÄRTUSTE TASAKAALUSTAMINE ELI 

UUES VÄLISPOLIITIKAS  

1. on arvamusel, et 21. sajandi esimest veerandit iseloomustab pikk struktuurimuutuste 

periood, mis kujundab ümber maailmakorra; rõhutab, et see nõuab uutmoodi 

lähenemist, et kujundada uus multipolaarne maailmakord, mis on kaasav ja mille 

aluseks on õigusriiklus, pluralistlik demokraatiamudel ja universaalsed väärtused, kaasa 

arvatud inimõigused; märgib, et ees on palju takistusi, mis on muu hulgas seotud tõusva 

majandusega riikide kaasamisega mitmepoolse süsteemi reformimisse, piirkondlikul 

tasandil ebastabiilse võimujaotuse tasakaalustamisega ning mitmesuguste ohtude 

kõrvaldamise ja probleemide lahendamisega, mille lähteallikaks on riigid, 

valitsusvälised osalejad ning ebakindlad riigid ja piirkonnad; 

2. rõhutab, et maailma finantskriis ja uute tõusva majandusega riikide üha jõulisem 

esilekerkimine tekitab kõigi osapoolte jaoks suuri poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid, 

kultuurilisi ja ökoloogilisi raskusi, sealhulgas siseprobleeme, ning on seisukohal, et 

selliste raskuste ületamiseks on vaja kollektiivset ja ühtset ELi tegutsemist ja liitude 

moodustamist, et edendada rahu, julgeolekut, sotsiaalset progressi, heaolu, kultuurilist 

mitmekesisust, demokraatiat, õigusriiklust ja inimõiguste järgimist; rõhutab, et kõik ELi 

poliitikavaldkonnad ja meetmed peaksid olema kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja 

ÜRO põhikirjaga; 

3. on arvamusel, et EL peab kindlameelselt ja ühtselt kaitsma oma kodanike huve 

maailmas, lähtudes oma poliitikavaldkondades alati nende põhiväärtuste edendamisest, 

millel liit rajaneb (demokraatia, õigusriigi põhimõte, inimõigused, sotsiaalne õiglus ja 

võitlus vaesuse vastu) ja austusest teiste riikide vastu; 

4. rõhutab vajadust paindliku ELi välispoliitika järele, et reageerida tekkivatele ohtudele ja 

probleemidele sellistes valdkondades nagu tervishoid, kliimamuutused ja vee 

kättesaadavus, sest kõik need võivad mõjutada meie poliitilisi prioriteete ja majandust 

ning rahvusvahelist arengut; 

5. rõhutab, et EL peab kujundama uue ja usaldusväärse välispoliitika, et tulla toime 

praeguste probleemidega maailmas; on veendunud, et kaitsmaks ja edendamaks oma 

väärtusi, kuvandit ja huvisid ning positsiooni maailmaareenil, peab EL olema mitte 

üksnes ühtne ja järjekindel oma välistegevuses, vaid eelkõige tuleb selgelt kindlaks 

määrata ja rakendada oma strateegilised eesmärgid, kasutades täielikult ära Lissaboni 

lepinguga loodud võimalused; on seisukohal, et ELi kui terviku, aga ka liikmesriikide 



huvidele vastaks sellise ühise käsituse väljatöötamine, mis läheb kaugemale iga üksiku 

liikmesriigi arusaamadest ja ajaloolistest kogemustest; nõuab tõhustatud koostöövahendi 

kasutamist, et kindlustada suurem tegutsemisvõime ja saada üle nõukogu vetoõiguse 

ebakohasest kasutamisest; 

6. tõdeb, et ainult üksmeeles või ühiselt tegutsedes oleme tugevad, et järgida oma huve ja 

kaitsta oma väärtusi maailmas, seepärast peavad liikmesriigid varasemast enam näitama 

üles oma valmisolekut ja poliitilist tahet kollektiivseks, kiireks ja tõhusaks 

tegutsemiseks; kinnitab, et liikmesriigid peavad nii tegudes kui sõnades täitma ÜVJPga 

seoses oma lepingulist lojaalsuskohustust, mis on sätestatud Lissaboni lepingus1;  

7. rõhutab, et ELi välistegevuse efektiivsus oleneb ka kodanike täielikust toetusest ja 

legitiimsusest, mis tuleneb välistegevuse tuginemisest ELi aluseks olevatele 

põhiväärtustele, nagu demokraatia, õigusriigi põhimõte ja inimõiguste austamine, ning 

seepärast nõuab tihedat, regulaarset ja õigeaegset konsulteerimist Euroopa 

Parlamendiga, kui määratakse kindlaks ELi välispoliitika selged prioriteedid ja 

eesmärgid; 

8. on arvamusel, et soovitav oleks luua ELi meedia, et edendada solidaarsust, lähendada 

rohkem eri riikide arusaamu ning suurendada ühise välis- ja julgeolekupoliitika alast 

teadlikkust; 

KUJUNDAMAKS UUT TERVIKLIKKU LÄHENEMISVIISI ELI 

VÄLISPOLIITIKALE 

9. nõuab, et liikmesriigid täidaksid konstruktiivset rolli liidu välis- ja julgeolekupoliitikas, 

edendades poliitika strateegilist kooskõlastamist liidu tasandil, eelkõige tõhusa koostöö 

abil pealinnade ja Brüsseli vahel seoses seisukohtade võtmisega mitmepoolsetel 

foorumitel, nagu ÜRO ja NATO; rõhutab, et ajal, mida iseloomustavad majanduslikud 

piirangud, on vaja parandada liidu efektiivsust ühtse ülemaailmse osalejana; märgib, et 

liikmesriikidel on oluline roll täita ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) 

väljatöötamisel ja tõhusal rakendamisel, mitte üksnes tsiviil- ja sõjaliste võimete 

kättesaadavaks tegemisega, vaid ka ÜJKP operatsioonide ühise rahastamise tagamisega 

ning Euroopa tehnoloogilise ja tööstusliku baasi tugevdamisega, ning loodab, et seda 

rolli tugevdatakse veelgi pärast 2013. aasta detsembri Euroopa Ülemkogul toimuvat 

Euroopa kaitse tuleviku teemalist arutelu;  

10. peab seda arvestades äärmiselt tähtsaks koostöö tõhustamist, kooskõlastamise 

parandamist ja koostoime arendamist kolmandates riikides teostatavate ELi 

liikmesriikide programmide ja projektide vahel, et parandada ELi välistegevuse tõhusust 

ja tulla toime praeguste eelarvepiirangutega; 

11. kiidab heaks komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja algatuse töötada välja tervikliku 

                                                 
1  „Liikmesriigid toetavad aktiivselt ja tingimusteta liidu välis- ja julgeolekupoliitikat 

lojaalsuse ja vastastikuse solidaarsuse vaimus ning järgivad liidu meetmeid selles 

valdkonnas. [---] Nad hoiduvad igasugustest meetmetest, mis on vastuolus liidu 

huvidega või mis võivad kahjustada liidu efektiivsust ühtse jõuna rahvusvahelistes 

suhetes. Nõukogu ja kõrge esindaja tagavad nendest põhimõtetest kinnipidamise.” 

(Euroopa Liidu lepingu artikli 24 lõige 3.) 



lähenemisviisi kontseptsioon, et täielikult ära kasutada Lissaboni lepinguga loodud 

võimalused ning tagada ÜVJP ja ÜJKP üldine tulemuslikkus ja sidusus; nõuab, et 

komisjoni asepresident ja kõrge esindaja arutaks parlamendiga seda, kuidas kõige 

paremini tagada, et seda terviklikku lähenemisviisi rakendataks järjekindlalt ning meie 

välispoliitilisi prioriteete arendataks edasi viisil, mis on kooskõlas meie huvide ja 

väärtustega, ning et neid prioriteete toetataks vajaliku rahastamisega ning tõhusate ja 

paindlike vahenditega; rõhutab, et sõjalised struktuurid ja võimed, sealhulgas alaline 

planeerimisstruktuur ja alaline sõjaliste operatsioonide peakorter kuuluvad lahutamatult 

sellise lähenemisviisi juurde, ning on seisukohal, et kooskõlastamise tõhustamine 

missioonijuhtide, ELi eriesindajate ja delegatsioonide juhtide vahel aitab samuti 

kohapeal kaasa järjekindla ja ühtse ELi välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisele; 

kutsub liikmesriike üles toetama komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat, et kogu 

tervikliku lähenemisviisi potentsiaal ära kasutada; 

12. peab kahetsusväärseks tõsiasja, et EL ei ole siiani välja töötanud selget strateegiat, mis 

käsitleks liidu suhteid ülejäänud maailmaga, ning et ELi meetmeid iseloomustab pigem 

reageerimine kui aktiivne tegutsemine; nõuab seepärast põhimõttelist strateegilist 

arutelu, millesse tuleks kaasata nõukogu, komisjon ja parlament; kutsub selle aruteluga 

seoses detsembris kokku tulevat Euroopa Ülemkogu üles jätkama tööd Euroopa 

globaalse strateegia algatusega; 

13. rõhutab seetõttu, et ÜVJP terviklik käsitus hõlmab kõiki välispoliitika valdkondi, kaasa 

arvatud ÜJKP järkjärgulist kujundamist, mis võib viia ühise kaitseni, ning et seejuures 

pannakse eriti rõhku ühtsuse ja järjepidevuse taotlemisele, arvestades samal ajal 

välistegevuse kõikide elementide eripära; on seisukohal, et komisjoni asepresidendi ja 

kõrge esindaja juhtimisel oleks vaja tihedamat kooskõlastamist ELi sisepoliitika ja 

liikmesriikide poliitikavalikute vahel sellistes põhivaldkondades nagu ühenduvus, 

kaubandus, transport ja energeetika, keskkond ja kommunikatsioon, kus neil valikutel 

on selgelt riigiülene mõju, ning eriti seoses ELi energiatarnete mitmekesisuse ja 

energiavarustuse kindlusega; 

14. kutsub nõukogu ning komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles järgima Euroopa 

Parlamendi soovitust Euroopa välisteenistuse korralduse ja toimimise läbivaatamise 

kohta 2013. aastal, et tagada (komisjoni vastavate talituste osalusel) sobiva ja sooliselt 

tasakaalustatud struktuuri edasiarendamine Euroopa välisteenistuses, nii et see hõlmaks 

geograafilist ja temaatilist asjatundlikkust ning järgiks terviklikku lähenemisviisi 

poliitika kavandamisele, kujundamisele ja rakendamisele;  

ELI VÄLISPOLIITIKA JUHTIMINE JA ÜHTSUS 

15. rõhutab poliitilist juhtrolli, mida komisjoni asepresidendilt ja kõrgelt esindajalt 

oodatakse liidu ühtse, järjepideva ja tõhusa tegevuse tagamisel; möönab, et komisjoni 

asepresident ja kõrge esindaja on Euroopa välisteenistust käsitlevas ülevaates välja 

toonud valdkonnad, kus tema rolli tuleks tugevdada ja tõhustada, et ÜVJP otsuseid 

algatada, ellu viia ja tagada nende otsuste täitmine, ning on esitanud soovitused 

eesmärgiga tagada tihe kooskõlastamine komisjoniga, kasutades seejuures täielikult ära 

tema positsiooni komisjoni asepresidendina; toonitab 2014. aastal toimuvaid uue 

komisjoni volinikukandidaatide kuulamisi arvesse võttes, et Euroopa Parlament peaks 

seda suundumust toetama, tugevdades asepresidendi rolli välissuhetes ning tõhustades 

seeläbi kooskõlastamist Euroopa välisteenistuse ja komisjoni vahel; 



16. kinnitab oma toetust komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja juhtrollile keerulistel 

läbirääkimistel Iraaniga ning õnnitleb teda edu puhul osapoolte kokkutoomisel ELi 

vahendatud dialoogiks Kosovo ja Serbia vahel; on seisukohal, et selliseid juhtrolli 

võtmise ja prioriteetide seadmise näiteid tuleks kohalda ka edaspidi nii ELi 

kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides ning ELi naabruses kui ka 

reageerimisel strateegilistele väljakutsetele, mis ulatuvad kaarena Kesk-Aasiat Lähis-

Idani ning Aafrika Sarvest üle Saheli piirkonna; väljendab oma tahet toetada seda 

protsessi; 

17. nõuab, et läbi vaadataks ELi delegatsioonide infrastruktuuri jaotus ja personaliga 

varustatus, tagamaks seda, et ELi efektiivsus, nähtavus ja esindatus kolmandates riikides 

kajastaks meie poliitilisi sihte ja kavandatud prioriteete; nõuab, et sellist läbivaatamist 

arutataks Euroopa Parlamendi pädeva komisjoniga, eriti kui tulemuseks on vahendite 

ümberjaotamine või otsus avada või sulgeda delegatsioone kolmandates riikides; kordab 

uuesti nõudmist avada ELi delegatsioon Iraanis; 

EESMÄRKIDE JAOKS PIISAVATE VAHENDITE LEIDMINE 

18. peab küsitavaks – pidades silmas paljusid väljakutseid ja nõudeid ELi aktiivseks 

tegutsemiseks maailmas – nõukogu otsust kärpida mitmeaastast finantsraamistikku, mis 

vähendab liidu suutlikkust edendada rahu, julgeolekut ja säästvat majandusarengut ning 

tema usaldusväärsust selliste püüetega seoses; hoiatab, et kui selliseid kärpeid 

kooskõlastamata teha, võib see kahjustada meie huvide ja väärtuste tulemuslikku 

järgimist ning meie kollektiivset võimet edendada rahu, demokraatiat ning inimeste 

julgeolekut ja heaolu meie naabruses ja kaugemal;  

19. tunnistab samas, et vaja on teha strateegilised valikud ja kindlaks määrata prioriteedid, 

et liidu vahendeid kasutataks sihipäraselt ja tõhusalt; palub sellega seoses liikmesriikidel 

tagada, et nende riiklikud poliitikavaldkonnad on vastavuses ja kooskõlas liidu 

strateegiliste eesmärkide ja kohustustega; 

20. rõhutab, et tähtis on tagada, et parlamendis ja nõukogus arutusel olevad uued 

välistegevuse rahastamisvahendid oleksid täielikult rahastatud, vastaksid liidu 

strateegiliste huvide edendamisele ja neid saaks kohandada muutuvatele poliitilistele 

oludele;  

21. rõhutab, et eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva 2006. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe läbivaatamine peaks tähistama edasiminekut ÜVJP 

läbipaistvuse koha pealt; on veendunud, et demokraatliku kontrolli teostamiseks on vaja 

iga ÜJKP missiooni või operatsiooni jaoks (k. a ELi eriesindajate tegevus) eraldi 

eelarveridu, millega kaasnevad lihtsustatud, kuid läbipaistvad menetlused vahendite 

sisemiseks ülekandmiseks, kui olud seda nõuavad; 

KOMISJONI ASEPRESIDENDI JA KÕRGE ESINDAJA NING NÕUKOGU 2011. 

AASTA SAAVUTUSTE HINDAMINE 

22. kiidab heaks sammud, mida nõukogu on komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja 

toetusel 2011. aasta aruandes teinud, et kavandada liidu välispoliitikat tulevikku 

suunatud ja strateegilises poliitikadokumendis; 

23. võtab teadmiseks jõupingutused, mida on tehtud nende puuduste kõrvaldamiseks, mis 



on välja toodud parlamendi viimases teemakohases resolutsioonis, eelkõige töötades 

ÜJKP uued missioonid ja operatsioonid välja selles liidu üldise lähenemisviisi 

raamistikus, mida konkreetse riigi või piirkonna suhtes kohaldatakse; 

24. on siiski seisukohal, et nõukogu aastaaruanne ei ole olulistes punktides Lissaboni 

lepinguga seatud eesmärkide kõrgusel, ning seepärast nõuab tulevikus järgmist:  

– kehtestada ÜVJP selged prioriteedid ja strateegilised suunised olulise osana 

protsessist, mis näeb ette meie diplomaatiliste, majanduslike, finantsiliste, 

arengualaste ja vajaduse korral kriisiohjamise vahendite tõhusama kasutuse liidu 

välis- ja julgeolekupoliitika järgimisel; 

– luua raamistik, mille alusel hinnata praeguseid strateegilisi partnereid ja luua 

uusi partnerlusi, sealhulgas rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega; 

– luua tegevuskava selle kohta, kuidas paremini ära kasutada Lissaboni lepinguga 

loodud uuendusi, pidades eelkõige silmas 1) eriülesannete ja -missioonide 

liikmesriikide tuumikule määramise toimima panemist, 2) vastava võime ja 

sooviga liikmesriikidega alalise struktureeritud kaitsekoostöö loomist ning 3) 

Euroopa Kaitseagentuuri rolli tõhustamist ja talle eraldatavate vahendite 

suurendamist; 

– lahendada ÜJKP otsustusprotsessi teravad probleemid, muu hulgas seoses 

rahastamismenetluste ja operatsioonide rahastamisega, mille tõttu on 

arusaamatuid viivitusi missiooni algatamise poliitilise otsuse vastuvõtmise ja 

selle missiooni kohapeale lähetamise vahel (Liibüa ja Mali on viimased juhtumid 

selliste näidete pikas reas), vaadates selleks muu hulgas läbi ELi 

lahingugruppide eesmärgi ja võime ning parandades seeläbi ÜJKP poliitilise 

otsustusprotsessi tõrgeteta toimimise üldist raamistikku;  

25. kutsub nõukogu üles, et ta paluks komisjoni asepresidendil ja kõrgel esindajal määrata 

järgmises aastaaruandes kindlaks oma välispoliitilised eesmärgid 2014. ja 2015. aastaks 

koos ajakava ja rakendamiseks vajalike vahenditega; rõhutab, et need prioriteedid 

peaksid keskenduma ELi strateegilistele eesmärkidele, mille hulka kuuluvad Atlandi-

ülene partnerlus, ida- ja lõunanaabruse majanduslik ja poliitiline areng ning Lähis-Ida 

rahuprotsess; 

26. palub nõukogul ning komisjoni asepresidendil ja kõrgel esindajal teha tulevaste ÜVJP 

aastaaruannete koostamisel võimalikult varases etapis koostööd väliskomisjoniga, et 

arutada eelolevate aastate välispoliitilisi eesmärke ning anda ELi kodanikele selget 

teavet liidu välispoliitika arengu, prioriteetide ja edusammude kohta, hinnates sellega 

uuesti ja demonstreerides komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja rolli ELi 

välispoliitika juhina; 

27. kiidab heaks algatuse korraldada 2013. aasta detsembris toimuv Euroopa Ülemkogu 

kohtumine Euroopa kaitse tuleviku teemal, see annab võimaluse läbi vaadata ELi 

strateegilised eesmärgid ja julgeolekuhuvid – kontseptsioonid, mida tuleks edasi 

arendada Euroopa kaitset käsitlevas valges raamatus; nõuab sellel kohtumisel selge 

tegevuskava vastuvõtmist koos ajakavaga põhieesmärkide saavutamiseks, sealhulgas 

kõigepealt Euroopa julgeolekustrateegia õigeaegne läbivaatamine ning valge raamatu 

kasutamine ühise alusena riiklike julgeoleku- ja kaitseülevaadete koostamisel; rõhutab 



vajadust arendada välja tihedam koostöö, et tagada sõjaline julgeolek ja saavutada 

kokkuhoid;  

STRATEEGILISED PRIORITEEDID: RAHU, JULGEOLEKU JA SOTSIAAL-

MAJANDUSLIKU ARENGU KONTSENTRILISED RINGID 

28. väljendab heameelt strateegiliste partnerluste kujunemise üle, mille kaudu EL suhtleb 

nii väljakujunenud kui ka esile kerkivate juhtriikidega; on sellegipoolest arvamusel, et 

see kontseptsioon nõuab selgeid ja ühtseid kriteeriume, mille alusel määratleda tema 

koht ELi välispoliitika korralduses; nõuab, et strateegilisi partnereid käsitlevad 

tulevased otsused kujundataks kooskõlas liidu välispoliitiliste prioriteetidega ning et 

parlamenti korrapäraselt eelnevat teavitataks otsustest tulevaste partnerluste kohta, 

iseäranis juhtudel, kui neid partnerlusi toetatakse rahaliselt liidu eelarvest või kui 

partnerlusega kaasneb ELi jaoks tihedam lepinguline suhe; 

Ameerika Ühendriigid 

29. rõhutab asjaolu, et partnerlus USAga põhineb tugevatel poliitilistel, kultuurilistel, 

majanduslikel ja ajaloolistel sidemetel ning ühistel väärtustel, nagu vabadus, 

demokraatia, inimõigused ja õigusriigi põhimõte; on kindlalt veendunud, et USA on ELi 

kõige tähtsam strateegiline partner, hoolimata lahkarvamustest olulistes küsimustes; 

nõuab seepärast, et EL seaks selgeks poliitiliseks prioriteediks Atlandi-üleste suhete 

tihendamise kõigil tasanditel ja nende suhete laiendamise, et kaasata teisi Atlandi-

üleseid partnereid mõlemapoolse kasu ja vastastikkuse eesmärgil; 

30. on seisukohal, et EL ja USA peavad tegema tihedat koostööd, et leida rahumeelne 

lahendus konfliktidele ja kriisidele, mis tulenevad Iraani tuumaprogrammist ning 

üleminekuprotsessist nn araabia kevade riikides ja Lähis-Idas; väljendab heameelt 

president Obama pühendumuse üle saavutada Iisraeli-Palestiina konfliktis kahe riigi 

kooseksisteerimisel põhinev lahendus; kutsub ELi üles pärast parlamentaarset arutelu 

intensiivistama diplomaatilist tegevust osana kokkulepitud terviklikust poliitilisest 

strateegiast kogu piirkonna pikaajalise stabiilsuse ja julgeoleku nimel; 

31. väljendab heameelt teate üle, et alustatakse läbirääkimisi Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse üle, mis võib oluliselt ergutada Euroopa ja USA majandust, 

toetada edasiminekut seoses teiste rahvusvaheliste lepingutega ning olla 

järgimisväärseks eeskujuks teistele piirkondlikele ja ülemaailmsetele osalejatele; tuletab 

meelde vajadust luua Atlandi-ülene poliitikanõukogu; märgib, et sinnamaani annaks ELi 

ja USA iga-aastaste tippkohtumiste korraldamise tava jätkamine võimaluse kindlaks 

teha ühised eesmärgid ja koordineerida strateegiaid, kuidas reageerida ülemaailmse 

tähtsusega ohtudele ja probleemidele, töötada välja ühine lähenemisviis tõusva 

majandusega riikide suhtes, tagada mitmepoolsus ja vahetada parimaid tavasid; tuletab 

meelde, et käesoleval aastal ei ole ELi ja USA iga-aastast tippkohtumist veel toimunud; 

juhib lisaks tähelepanu sellele, et võimalik Atlandi-ülese kaubandus- ja 

investeerimispartnerluse sõlmimine ning ELi käimasolevad läbirääkimised Kanadaga 

annaksid võimaluse kujundada avar majandusruum, mis hõlmaks Põhja-Ameerikat, ELi 

ja paljusid Ladina-Ameerika riike ning soodustaks majanduskasvu ja töökohtade 

loomist; teeb ettepaneku uurida edasi poliitilisi võimalusi kolmepoolseks Atlandi-

üleseks koostööks;  

32. on seisukohal, et usalduse loomiseks peab USA järgima mõistlikke andmekaitsealaseid 



õigusakte ja muutma oma andmekogumistegevust, mis on suunatud ELi ja selle 

kodanike vastu, ning palub kiiresti sõlmida ELi ja USA vaheline andmekaitset käsitlev 

raamleping, mis näeks ette teabe ja õiguskaitsevahendid ELi kodanikele; rõhutab, et 

hiljutised avalikustamised on tekitanud Euroopas mureküsimusi, mis võivad kahjustada 

ELi ja USA suhteid; tuletab meelde, et andmekaitse põhimõtteid peavad järgima 

mõlemad, nii EL kui ka tema partnerid, ning on seisukohal, et vaja oleks salastatud 

teabe jagamise ühiseid standardeid, mis kaitseksid nii USA kui ka ELi kodanikke;  

Venemaa 

33. toetab ELi kriitilist lähenemispoliitikat Venemaa suhtes; peab Venemaad tähtsaks 

strateegiliseks naabriks, kuid on seisukohal, et tõelise partnerluse ülesehitamiseks tuleb 

järgida selliseid põhiväärtusi nagu demokraatia, inimõiguste kaitse ja õigusriigi 

põhimõte; kiidab heaks Venemaaga koostöö olulistes rahvusvahelistes küsimustes, 

eelkõige seoses Lähis-Ida, Iraani, Afganistani ja Süüriaga;  

34. peab siiski taunitavaks tõsiasja, et Venemaa kasutab oma vetoõigust ÜRO 

Julgeolekunõukogus, et kahjustada rahvusvahelise kogukonna jõupingutusi selle nimel, 

et reageerida tulemuslikult ja kiirelt humanitaarkriisidele, nagu tragöödia ja vägivalla 

eskaleerumine Süürias; kutsub seetõttu komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat 

lisama oma diplomaatilist kaalu ja tegema jõupingutusi, et käsitleda Venemaaga 

selliseid küsimusi; väljendab heameelt Venemaa vahendajarolli üle seoses Süüria 

keemiarelvade varuga, Venemaa välisministri Sergei Lavrovi esitatud ettepaneku üle, 

milles ta kutsus Süüriat üles loovutama kontrolli oma keemiarelvaarsenali üle, ning 

Venemaa abipakkumise üle sellise operatsiooni läbiviimisel; peab siiski 

kahetsusväärseks, et vahendajarolli ei võetud juba varem, mis oleks aidanud ära hoida 

tuhandete inimeste hukkumist;  

35. on jätkuvalt mures selle pärast, et Venemaa ei pühendu õigusriigi põhimõtte, 

pluralistliku demokraatia ja inimõiguste järgimisele, mida tõendab hiljutine õigusaktide 

vastuvõtmine, millega tõkestatakse kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd, võetakse 

meetmeid vähemuste, sealhulgas homo-, bi- ja transseksuaalide kogukonna vastu ning 

piiratakse sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadust; rõhutab, et õigusriikluse 

tugevdamine kõikides Venemaa avaliku elu valdkondades, kaasa arvatud majanduses, 

oleks konstruktiivseks vastuseks paljude Venemaa kodanike rahulolematusele ning 

aitaks olulise tingimusena kaasa ELi ja Venemaa vahelise tõelise ja konstruktiivse 

partnerluse loomisele; rõhutab, et EL ja Venemaa majandussuhete usaldusväärsemaks 

muutmiseks on vaja teha otsustavaid jõupingutusi korruptsiooni vastu võitlemiseks ning 

et viisarežiimi lihtsustamise alaste läbirääkimiste – mille ettevalmistav etapp oli 

positiivne – edasine kulg tuleks seada sõltuvusse edusammudest sellistes valdkondades 

nagu valikuline kohtumõistmine ning vabad, õiglased ja konkurentsiga valimised;  

36. rõhutab ELi valmidust panustada moderniseerimispartnerlusse ning praegusele 

partnerlus- ja koostöölepingule järgnevasse lepingusse, juhul kui Venemaa teeb 

edusamme inimõiguste, õigusriikluse ja pluralistliku demokraatia vallas (sh vabad, 

õiglased ja konkurentsiga valimised); rõhutab lisaks, et EL on jätkuvalt pühendunud 

vastastikuse usalduse loomisele ja poliitilise dialoogi edendamisele Venemaaga, 

sealhulgas sellistes ülemaailmse tähtsusega küsimustes nagu võitlus terrorismi, 

massihävitusrelvade leviku, organiseeritud kuritegevuse ja kliimamuutuste vastu; 

37. kritiseerib seda, kuidas Venemaa rahvusvahelisi norme (nt Helsingi kokkuleppeid) 



rikkudes kasutab energia- ja kaubanduspoliitika vahendeid Euroopa naabrusriikide 

survestamiseks, et sundida neid ELiga assotsieerimislepingu sõlmimise asemel ühinema 

Venemaa juhitud tolliliiduga ning takistades neil seega suveräänsete otsuste langetamist; 

on ka veendunud, et partnerriikide järkjärguline integreerumine ELiga on ühtlasi 

kooskõlas nende püüetega olla Venemaaga heanaaberlikes suhetes; nõuab tungivalt, et 

Venemaa võtaks konstruktiivse seisukoha külmutatud konfliktide suhtes; peab 

kahetsusväärseks tõsiasja, et EL ei ole nende konfliktide lahendamiseks otsustavamalt 

käitunud; hoiatab Venemaad, et lahendamata konfliktide kasutamine poliitilistel 

eesmärkidel võib vallandada uue vaenutegevuse, mis võib kogu piirkonna 

destabiliseerida; 

Hiina 

38. ergutab ELi arendama edasi oma igakülgset strateegilist partnerlust Hiinaga, edendades 

mõlema poole ülemaailmseid huvisid, geostrateegilistel standarditel põhinevaid 

ühisprojekte ja vastastikust austust; nõuab, et EL ja liikmesriigid esindaksid ühtseid 

seisukohti suhtlemisel Hiina valitsusega; nõuab täiendavate valdkondlike dialoogide 

algatamist ja käimasolevate kaubandusalaste uurimiste kiiret lõpuleviimist, väljendades 

samal ajal rahuolu peaaegu 60 aktiivse valdkondliku dialoogi ja ettepaneku üle alustada 

läbirääkimisi investeerimislepingu sõlmimiseks; kordab uuesti, et peab vajalikuks ELi ja 

Hiina vahelise inimõigustealase dialoogi tugevdamist, muu hulgas kodanikuühiskonna 

kaasamise ja ÜROga tehtava koostöö abil; 

39. rõhutab, et ELi ja Hiina koostöö mitmepoolsel tasandil on väga oluline, et edendada 

stabiilsust ja tegeleda ülemaailmsete probleemidega, mille hulka kuuluvad mu hulgas 

majandus- ja finantsküsimused, sh maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise 

vältimise ja maksuparadiiside ohjeldamine; rõhutab, et koostöö on vajalik ka 

kliimamuutuste, keskkonnaküsimuste, planeedi piiratud loodusvarade kasutamise ja 

arengukoostöö alaseks tegevuseks, et kehtestada rahu ja rahvusvahelise õiguse 

austamine sellistes konfliktides nagu Süüria konflikt ning reageerida raskustele 

massihävitusrelvade leviku tõkestamisel Iraanis ja Põhja-Koreas;  

40. väljendab muret selle pärast, et Hiina rikub jätkuvalt inimõigusi ning kultuuri- ja 

usuvähemuste õigusi, eelkõige Tiibetis;  

Jaapan 

41. rõhutab vajadust tugevdada liidu suhteid Jaapani kui strateegilise partneri ja olulise 

rahvusvahelise toimijaga, kes jagab ELi demokraatlikke väärtusi ning on tavapäraseks 

koostööpartneriks mitmepoolsetel foorumitel; ootab läbirääkimisi laiaulatusliku 

raamlepingu ja vabakaubanduslepingu üle; 

Lõuna-Korea 

42. kutsub ELi üles süvendama poliitilist koostööd Lõuna-Koreaga, Aasia suure 

demokraatliku riigiga, kes intensiivistas hiljuti kaubandussuhteid ELiga 

kaugeleulatuvate eesmärkidega vabakaubanduslepingu abil; 

India 

43. kutsub ELi ja liikmesriike üles tihendama Indiaga suhteid, mis rajanevad demokraatia 



edendamisel, sotsiaalsel kaasatusel, õigusriiklusel ja inimõigustel, ning kutsub 

mõlemaid pooli üles tegema kõik võimaliku, et viia lõpule läbirääkimised ELi ja India 

laiaulatusliku vabakaubanduslepingu sõlmimiseks, mis hoogustab Euroopa ja India 

kaubandust ning majanduskasvu;  

Türgi 

44. rõhutab, et ELi dialoog ja koostöö Türgiga stabiilsuse, demokraatia ja julgeoleku 

tagamiseks on strateegiliselt tähtis, pidades eriti silmas Lähis-Ida laiemalt; juhib 

tähelepanu sellele, et Türgi ei ole mitte ainult NATO liitlasriik, vaid ka kandidaatriik 

ELiga ühinemiseks, juhul kui ta täidab ühinemiskriteeriumid ja täisliikme staatuse 

andmise otsus saab demokraatliku heakskiidu; palub avada läbirääkimisteks otsustava 

tähtsusega peatükid, eriti eesmärgiga käivitada vajalikud poliitilised reformid; nendib, et 

Türgi on teravalt ja korduvalt hukka mõistnud Süüria režiimi vägivalla tsiviilisikute 

vastu ning annab elutähtsat humanitaarabi vägivalla eest üle piiri põgenevatele 

süürlastele; nõuab tihedamat koostööd liikmesriikide ja Türgi vahel koos liidu tasandil 

meetmetega, et tulla toime kasvava pagulastevooga ELi välispiiridel; rõhutab, et Türgi 

tugevnev rahvusvaheline positsioon peaks põhinema ka tema kohustusel järgida 

põhiõigusi ning ilmaliku riigi, pluralistliku demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid oma 

riigis, ning et määrava tähtsusega reformid on veel läbi viimata; võtab teadmiseks Türgi 

kodanikuühiskonna poolt väljendatud jõulised demokraatianõuded ning väljendab veel 

kord muret ametivõimude vägivaldse, repressiivse ja sageli ebapiisava reageerimise 

pärast; palub Türgi toetust piirkonnas levinud fundamentalistlike ja ebademokraatlike 

liikumiste vastu;  

Lõuna-Aafrika 

45. kinnitab taas, et ELi ja Lõuna-Aafrika strateegiline partnerlus on tähtis; on arvamusel, et 

Lõuna-Aafrika Vabariik oma eduka ja rahumeelse üleminekuga demokraatiale ja oma 

piirkondliku mõjuga võib olla tugev jõud demokraatia ja hea valitsemistava 

edendamisel, piirkondliku majandusintegratsiooni soodustamisel ja rahvusliku 

leppimise toetamisel üle terve Aafrika ning ELi jaoks tähtis partner nende küsimuste 

lahendamisel; rõhutab ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tiheda koostöö tähtsust sellistes 

küsimustes nagu kliimamuutused, säästev areng ja rahvusvaheliste institutsioonide 

reformid; 

Laienev EL 

46. rõhutab, et ELi liikmesus annab rahu, heaolu, demokraatliku arengu, stabiilsuse ja 

julgeoleku kiiresti muutuvas rahvusvahelises keskkonnas ning et Euroopa Liitu 

kuulumine pakub endiselt sotsiaal-majandusliku arengu väljavaadet; on seisukohal, et 

laienemine on endiselt ELi välispoliitika oluline vahend ja ELi pikaajalistes 

strateegilistes huvides, ning seda ei saa ilmtingimata mõõta lühiajalise bilansi korras; 

juhib sellegipoolest tähelepanu asjaolule, et laienemispoliitikas tuleb arvesse võtta nii 

ELi integreerimisvõimet kui ka Lääne-Balkani riikide ja Türgi tegelikku otsustavust 

oma kohustuste täitmisel ja lahendamata probleemidega tegelemisel; väljendab heameelt 

komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja vahendatud läbirääkimiste 16. voorus Serbia 

ja Kosovo vahel saavutatud kokkuleppe üle telekommunikatsiooni ja energeetika 

valdkonnas ning nõuab täiendavate jõupingutuste tegemist, et kõrvaldada kõik 

järelejäänud takistused;  



ELi naabrus 

47. rõhutab, et EL peab tegema Euroopa naabruspoliitikaga seoses täiendavaid jõupingutusi, 

seadma selle prioriteetsemale kohale ja näitama üles suuremat pühendumust, kuna see 

poliitikavaldkond on praegu raskustes, arvestades arengusuundi paljudes riikides; on 

sellegipoolest veendunud, et kuna lähtume solidaarsusest ning meie huvides on 

rahumeelne ja vaba areng, peab EL muutma oma vahendid väga sihipäraseks, muu 

hulgas tugevdades mitmepoolseid lähenemisviise piirkonnas, ning kehtestama tugevad 

seosed oma poliitika, rahastamisvahendite ja rahastamise vahel, et saavutada peamised 

poliitikaeesmärgid inimõiguste, demokraatia, õigusriigi ja majandusreformide 

valdkonnas; märgib, et ELiga ühinemise perspektiiv on endiselt eriti Euroopa 

naabruspoliitikaga hõlmatud riikides peamine stiimul edasipüüdlike reformide 

läbiviimiseks;  

48. rõhutab, et kogu ELi naabruse moderniseerimine eeldab järkjärgulist 

liberaaldemokraatia kujunemist, kus demokraatlikult valitud isikud ka valitsevad 

demokraatlikult, kooskõlas põhiseaduses sätestatud põhimõtetega ning austades 

opositsiooni, erimeelsusi ja mittekonformistlikke hoiakuid; 

49. nõuab, et Euroopa naabruspoliitikale uue lähenemisviisi põhimõtteid, mis on esitatud 

komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja ning komisjoni asjakohastes ühisteatistes1, 

eelkõige rohkem-rohkema-eest-põhimõtet, diferentseerimise ja vastastikuse vastutuse 

põhimõtet ning ühiskonnaga partnerluse põhimõtet täielikult kohaldataks ning et liidu 

abi oleks täielikult kooskõlas selle uue lähenemisviisiga; 

50. rõhutab, et ühinemisjärgsete sotsiaalsete pingete ja/või sotsiaal-majandusliku 

tasakaalustamatuse vältimiseks laienenud liidus peab komisjon edendama 

ühinemiseelset poliitikat, mille eesmärk on leevendada struktuurset sotsiaalset 

ebavõrdsust ning ületada ühinevates riikides enne ühinemist kultuurilõhesid; rõhutab, et 

prioriteediks tuleb seada sotsiaalsete ja kultuuriliste vähemuste integratsioon riigis, 

ennetades seeläbi nende ühinemisjärgset massilist ümberasumist teistesse 

liikmesriikidesse; 

Idanaabrus 

51. rõhutab taas kord, et idanaabrus on strateegilise tähtsusega, ning tuletab meelde 

asjaomaste riikide ELi liikmesuse väljavaateid, mis on nendes riikides peamine stiimul 

reformide läbiviimiseks; rõhutab, et ELil on selles valdkonnas tõeline võimendav mõju 

ja ta peaks oma muutmisvõimet täielikult kasutama; on seisukohal, et on viimane aeg 

teha intensiivsemaid jõupingutusi koos suurema poliitilise tahtega, et saavutada 

idapartnerluse eesmärgid, sealhulgas reageerida vajadusele luua tihedam side ÜVJP ja 

Euroopa naabruspoliitika vahel; tervitab edusamme läbirääkimistel ja kõikide poolte 

täiendavaid üleskutseid teha vajalikud jõupingutused, et allkirjastada või parafeerida 

kõikide nõuete täitmise korral assotsieerimislepingud, põhjalikud ja laiaulatuslikud 

vabakaubanduslepingud ning ELi viisanõude kaotamise lepingud, ning kutsub 

idapartnereid üles täitma nõudeid, mis on vajalikud Vilniuse tippkohtumise edukaks 

toimumiseks 2013. aasta novembris; rõhutab, et tippkohtumine peaks tähistama selget 

                                                 
1  25. mai 2011. aasta ühisteatis pealkirjaga „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele” 

(COM(2011)0303); 20. märtsi 2013. aasta ühisteatis pealkirjaga „Euroopa 
naabruspoliitika: tugevama partnerluse arendamine” (JOIN(2013)0004). 



edasiminekut liikmesriikide ja idapartnerluse riikide ühiskondade lähendamisel;  

52. peab siiski kahetsusväärseks, et paljudes idapartnerluse riikides ei ole üldine olukord 

demokraatlike normide ja inimõiguste järgimise koha pealt eriti paranenud, kui mitte 

hoopis halvenenud; kutsub ELi üles võtma aktiivsemat ja püsivamat rolli poliitiliste 

lahenduste otsimisel külmutatud konfliktidele idapartnerluse riikides, eelkõige 

eesmärgiga väljuda ummikseisust Lõuna-Osseetias, Abhaasias ja Mägi-Karabahhi 

konfliktis ning et anda seejärel endast parim mis tahes rahukokkuleppe toetamisel; 

ergutab saavutama edusamme Transnistria küsimuses; rõhutab lisaks, et idapartnerluse 

täielik areng saab toimuda üksnes siis, kui külmutatud konfliktid on saanud rahumeelse 

lahenduse, ning seda tuleks käsitada prioriteedina; nõuab, et EL kasutaks 

vahendamiseks täielikult ära tema käsutuses olevaid vahendid ning tagaks inimõiguste 

täieliku järgimise; kordab oma seisukohta, et suhete arendamise tingimuseks peaksid 

olema tõsiseltvõetavad pingutused inimõiguste järgimise, demokraatia ja õigusriikluse 

edendamise vallas;  

53. tuletab meelde, et ELi toetatavad demokraatlikud reformid on partnerriikide endi 

huvides ning võivad kaasa aidata nende majanduslikule ja sotsiaalsele arengule; juhib 

tähelepanu sellele, et tugevad demokraatlikud institutsioonid ja assotsieerimislepingute, 

põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute ning viisarežiimi lihtsustamise 

meetmete kaudu loodavad tihedamad sidemed ELiga aitavad tugevdada nende riikide 

suveräänsust võimukate naabrite mõjuvõimu vastu; peab väga murettekitavaks sellistele 

partnerriikidele nagu Moldaavia, Ukraina ja Armeenia avaldatava üha suurema surve 

pärast, mille lõppeesmärk on aeglustada nende liikumist suurema seotuse poole ELiga; 

nõuab, et EL tegeleks nende küsimustega poliitiliselt ühtsel viisil; kinnitab taas ELi 

valmisolekut olla ühistele väärtustele ja solidaarsusele tuginedes nende riikide jaoks 

usaldusväärne ja kindel partner ning jagada nendega liidu acquis' kõiki eeliseid 

laiendatud majanduspiirkonna leppe raames;  

54. rõhutab, et kuigi ELi-Ukraina leping on parafeeritud, allkirjastatakse ja ratifitseeritakse 

see üksnes siis, kui Ukraina täidab nõuded, mis on esitatud nõukogu 10. detsembri 2012. 

aasta järeldustes Ukraina kohta; kordab oma üleskutset Ukraina parlamendile ja 

valitsusele käsitada valikulise õigusemõistmise küsimust, eelkõige vabastada kohe Julija 

Tõmošenko, ning ellu viia reformid, mis on ette nähtud ühiselt kokku lepitud 

assotsieerimiskavas, sealhulgas kohtureform (peaprokuratuur) ja valimisseaduse reform; 

kutsub Ukrainat üles muutma oma karistusseadustikku ning eemaldama 

kriminaalkaristused selgelt poliitiliste tegude eest, mida on teinud riigiametnikud oma 

ametiülesannete täitmisel;  

55. toetab ELi ja Gruusia assotsieerimislepingut, kuid on seisukohal, et Gruusia 

ametivõimud peavad tegema konkreetsemaid edusamme õigusriigi valdkonnas; nõuab 

eelkõige kõikide poliitvangide, sh endise peaministri Vano Merabishvili vabastamist 

ning Euroopa standardite järgimist eelseisvatel presidendivalimistel; 

Lõunanaabrus ja Lähis-Ida 

56. rõhutab ELi pikaaegseid suhteid lõunanaabruse riikidega; nõuab, et Euroopa 

naabruspoliitikale uue lähenemisviisi põhimõtteid, mis on esitatud komisjoni 

asepresidendi ja kõrge esindaja ning komisjoni eespool nimetatud ühisteatistes, eelkõige 

rohkem-rohkema-eest-põhimõtet, diferentseerimise ja vastastikuse vastutuse põhimõtet 

ning ühiskonnaga partnerluse põhimõtet, täielikult kohaldataks ning et liidu abi oleks 



täielikult kooskõlas selle uue lähenemisviisiga; 

57. kinnitab oma toetust komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja poolt kasutatavatele 

uutele kontseptsioonidele, milleks on näiteks Vahemere lõunapiirkonna rakkerühm, et 

maksimeerida finantsvõimendust, mis saavutatakse ELi ja tema partnerite rahastamisega 

nende riikide kodanike hüvanguks; ootab sellistelt uuenduslikelt lähenemisviisidelt 

reaalseid tulemusi, et parandada ELi ja liikmesriikide toetuse kooskõlastamist, toetada 

suutlikkuse suurendamist abi saavates riikides ja parandada nende haldusasutuste 

aruandekohustust;  

58. peab väga murettekitavaks olukorda Egiptuses ja liigset vägivalda, mida kasutavad kõik 

osapooled, nii riigi julgeolekujõud kui ka opositsioonilised jõud; rõhutab, et EL peab 

toetama demokraatiat ja inimõigusi, ning tervitab ELi välisministrite 21. augusti 2013. 

aasta otsust peatada kõik ekspordilitsentsid seoses varustusega, mida võidakse kasutada 

riigisisesteks repressioonideks; nõuab, et kõik poliitilised toimijad Egiptuses 

lahendaksid oma erimeelsused rahumeelse dialoogi teel, ning nõuab kaasavat poliitilist 

kokkulepet ja võimu võimalikult kiiret üleminekut demokraatlikult valitud juhtidele; 

nõuab tungivalt, et EL ja eriti komisjoni asepresident ja kõrge esindaja kasutaksid ära 

oma ainulaadset positsiooni ja suhetevõrgustikku peamiste osaliste hulgas ning jätkaksid 

vahendusalaseid jõupingutusi, et saavutada poliitiline lahendus demokraatiale 

ülemineku põhinäitajate osas; 

59. peab kahetsusväärseks seda, et EL tühistas ühise poliitika raames Süüria suhtes 

kehtestatud relvaembargo, õõnestades sellega ühist lähenemisviisi; mõistab hukka 

traagilise ja jätkuva verevalamise Süürias, mis on juba kaasa toonud laastava ja 

destabiliseeriva mõju humanitaarolukorrale, sealhulgas ka naaberriikides, eriti 

Jordaanias, Liibanonis, Iraagis ja Türgis; kutsub liikmesriike üles väljendama 

solidaarsust ning abistama Süüria pagulasi ja Süüria riigisiseseid põgenikke; mõistab 

teravalt hukka tsiviilisikute massilise tapmise ning rõhutab, et keemiarelva kasutamine 

Süüria valitsuse poolt on rahvusvaheliste normide raske rikkumine, mille toimepanijad 

võib kaevata Rahvusvahelisse Kriminaalkohtusse; tervitab rahvusvahelise üldsuse karmi 

reageeringut ning nõuab kõikide keemiarelvade hävitamise kava kiiret rakendamist 

rahvusvahelise järelevalve all; rõhutab, et olukorra tõsidus Süürias nõuab ELi 

liikmesriikide suurt ühtsust ja solidaarsust ning koostöö tegemist NATO ja piirkondlike 

toimijatega, eriti Venemaa, Iraani, Iisraeli ja Türgiga; nõuab, et EL toetaks aktiivselt 

jõupingutusi Genfi kõneluste teise vooru kokkukutsumiseks, et edendada süürlastele 

sobiva poliitilise lahenduse leidmist ning teha lõpp vägivalla surmatoovale nõiaringile; 

60. kordab üleskutset ELile võtta aktiivsem roll Lääne-Sahara konflikti lahendamisel, mis 

on praegu ületamatuks takistuseks täieulatuslike heanaaberlike suhete arendamisel 

Magribi piirkonnas; 

61. toetab endiselt ELi, USA, Venemaa ja Hiina vastu võetud kahe paralleelse 

lähenemisviisi kasutamist tuumarelva leviku tõkestamiseks; kutsub Iraani presidenti üles 

võtma hiljutiste positiivsete avalduste järelmeetmeid ja tegema täielikku koostööd 

rahvusvahelise kogukonnaga, käsitledes mureküsimusi seoses Iraani tuumaprogrammi 

eranditult rahumeelse olemusega; kutsub ELi kolme liikmesriiki ning USAd, Venemaad 

ja Hiinat üles kaaluma nii lisasanktsioonide kui ka stiimulite kehtestamist, olenevalt 

sellest, kas Iraan teeb konkreetseid edusamme ja võtab tõendatavaid meetmeid 

rahvusvahelise kogukonna mureküsimustele vastamiseks või mitte; rõhutab, et ELi 



kolme suuriigi ja kolme maailma suuriigi ning teiselt poolt Iraani vahel toimuvate 

läbirääkimiste läbikukkumine või katkemine kujutab tõsist ohtu piirkondlikule ja 

ülemaailmsele julgeolekule;  

62. on lootusrikas Lähis-Ida rahuläbirääkimistega seoses ning tuletab meelde, et Lähis-Ida 

konflikti lahendamine on nii ELi kui ka osapoolte endi ja laiema regiooni 

põhimõttelistes huvides; rõhutab seepärast, et edasiminek on veelgi hädavajalikum 

arvestades araabiamaailmas käimasolevaid muutusi, Süüria kriisi ja erakordselt 

ebastabiilset olukorda Lähis-Idas laiemalt; kutsub liikmesriike üles leidma ühisosa, 

mille alusel EL saaks otsustavamalt tegutseda tihedas koostöös Araabia Liiga ja Lähis-

Ida neliku teiste liikmetega; väljendab heameelt Iisraeli ja Palestiina vaheliste 

otseläbirääkimiste taasalustamise üle, sest see on kahe riigi kooseksisteerimisel 

põhineva lahenduse aluseks; kritiseerib Iisraeli asunduste poliitikat, mis on vastuolus 

rahvusvahelise õigusega ja kahjustab rahu saavutamise ning konfliktile läbirääkimiste 

teel lahenduse leidmise väljavaateid; kordab uuesti, et stabiilne ja rahumeelne Lähis-Ida 

on ELi huvides, ning nõuab aktiivsemalt kohustuste võtmist, et see eesmärk saavutada; 

väljendab heameelt ELi rahastamisvahendeid käsitlevate suuniste avaldamise üle ning 

nõuab nende arukat ja bürokraatiavaba rakendamist; 

63. palub Iraanil ja Araabia Ühendemiraatidel alustada avatud ja avameelset dialoogi, mis 

võimaldaks neil jõuda territoriaalvaidluse osas rahumeelse ja täielikult rahvusvahelisele 

õigusele vastava lahenduseni; 

Ladina-Ameerika 

64. tervitab ELi ja Ladina-Ameerika poliitilist dialoogi, sealhulgas riigipeade tippkohtumisi 

ja EUROLATi parlamentaarset assambleed;  

65. on veendunud, et ELi ja Ladina-Ameerika riigid jagavad ühiseid püüdlusi edendada 

sotsiaalselt jätkusuutlikku majandusarengut ning toetada demokraatlikke väärtusi ja 

õigusriiklust, kuid kogevad ka pingeid nende väärtuste ja eesmärkide ning 

valitsemistingimuste ühitamisel;  

66. toetab ELi ja Mercosuri läbirääkimisi assotsieerimislepingu sõlmimiseks ning võtab 

teadmiseks kummagi poole lubaduse olla 2013. aasta lõpuks valmis turulepääsu 

käsitlevate pakkumiste vahetamiseks; väljendab heameelt ELi ja Kesk-Ameerika riikide 

assotsieerimislepingu üle ning ELi ja Kolumbia ja Peruu vahelise mitmepoolse 

kaubanduslepingu üle ning ootab viisanõude kaotamist nende kahe riigi puhul ja uute 

assotsieerimislepingute sõlmimist, sealhulgas Ecuadoriga; märgib, et sellised lepingud 

tähistavad olulist edasiminekut ELi ja Ladina-Ameerika vaheliste strateegiliste suhete 

arendamisel;  

67. rõhutab, et mitmepoolsetel foorumitel on vaja tihendada kontakte ja kooskõlastamist 

Ladina-Ameerika partneritega; nõuab Euroopa–Ladina-Ameerika rahu ja julgeoleku 

harta vastuvõtmist, nagu on nõudnud Euroopa–Ladina-Ameerika parlamentaarne 

assamblee (EUROLAT); 

Aafrika 

68. rõhutab, et ettevalmistused 2014. aastal toimuvaks ELi-Aafrika neljandaks 

tippkohtumiseks loovad võimaluse minna kaugemale institutsioonilise suutlikkuse 



suurendamisest kontinendi tasandil ning liikuda selles suunas, et luua poliitiline 

partnerlus rahu, julgeoleku ja sotsiaal-majandusliku arengu edendamiseks, võitluseks 

Aafrikast pärit ebaseaduslike rahavoogude vastu, aastatuhande arengueesmärkide 

saavutamiseks ja hea valitsemistava edendamiseks piirkondlikul ja allpiirkondlikul 

tasandil;  

69. rõhutab, et Aafrika Sarve ja Saheli piirkonda käsitlevad ELi strateegiad on oluliseks 

vahendiks, mille abil käsitleda selle piirkonna keerukaid julgeoleku-, juhtimise- ja 

arenguprobleeme, mis mõjutavad kogu Aafrikat;  

70. tuletab meelde, et nende kahe piirkonna pikaajaline riikide stabiilsus ja inimeste 

julgeolek eeldab vägivaldse radikaalse äärmusluse ning relva-, uimasti- ja 

inimkaubanduse likvideerimise kõrval ka lepituse soodustamist, riigi ja 

kodanikuühiskonna institutsioonide tugevdamist ja alternatiivse majandustegevuse 

loomist, et anda inimestele inimväärsed elatusvahendid, eelkõige luues noortele töökohti 

arengu soodustamise ja usaldust suurendavate meetmete rakendamise abil;  

Kesk-Aasia 

71. pooldab seda, et EL edendab Kesk-Aasias piirkondlikku lähenemisviisi, mis on 

ülioluline ühiste probleemide lahendamiseks, eriti stabiilsuse, julgeoleku, vee ja 

energeetika valdkonnas ning dialoogi soodustamiseks, heanaaberlike suhete loomiseks 

ja ELi strateegiliste huvide edendamiseks; nõuab, et ELi kohustuste võtmine kõnealuses 

piirkonnas oleneks demokratiseerimise, inimõiguste, hea valitsemistava, jätkusuutliku 

sotsiaalmajandusliku arengu, õigusriigi põhimõtte järgimise ning korruptsiooni vastu 

võitlemise valdkonnas tehtud edusammudest; rõhutab lisaks, et ELi kohalolek on oluline 

poliitiliselt motiveeritud kohtuprotsesside tähelepanelikuks jälgimiseks ja poliitilise 

pluralismi edendamiseks;  

72. rõhutab ühtlasi, et oluline on ELi dialoog Kesk-Aasia riikidega piirkondlike 

keskkonnaküsimuste ja piirkondliku julgeoleku küsimustes, eelkõige mis puudutab 

veeressursside majandamist ja olukorda Afganistanis pärast 2014. aastat; väljendab 

heameelt ELi ja Kesk-Aasia vahelise kõrgetasemelise julgeolekudialoogi käivitamise 

üle 13. juunil 2013. aastal; 

73. märgib, et energia ja loodusvarade poolest rikkad Kesk-Aasia riigid võivad olla tähtsal 

kohal ELi tarneallikate ja tarneteede mitmekesistamisel, et saavutada suurem 

energiavarustuse kindlus; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles igati toetama 

energiavarustuse mitmekesistamise projekte, nagu Lõunakoridor ja Kaspia mere 

gaasijuhe; 

Afganistan 

74. on väga mures jätkuva vägivalla, eriti naiste vastu suunatud vägivalla pärast 

Afganistanis; nõuab, et Afganistani valitsus valmistuks üle võtma täit vastutust pärast 

rahvusvaheliste vägede väljaviimist, mis algab 2014. aastal; kutsub liikmesriike üles 

rohkem toetama Afganistani valitsuse ja julgeolekujõudude militaar- ja 

tsiviilsuutlikkuse suurendamist, et saavutada stabiilsus ja julgeolek arengu eeldusena 

ning vältida julgeolekualase ja majandusliku vaakumi teket, kui Afganistan vastutab 

pärast 2014. aastat täielikult oma julgeoleku eest; rõhutab vajadust jätkata ELi toetuse 

andmist korruptsiooni vastu võitlemiseks; kordab uuesti vajadust kehtestada kava 



oopiumitootmise likvideerimiseks; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on korduvalt 

nõudnud oopiumitootmise likvideerimise viieaastase kava edendamist;  

75. kinnitab taas ELi võetud pikaajalist kohustust aidata Afganistani rahumeelse ülemineku 

vältel ja jätkusuutliku sotsiaal-majandusliku arengu saavutamisel; väljendab heameelt 

asjaolu üle, et EL ja Afganistan on lõpetamas läbirääkimisi partnerluse ja arengu alase 

koostöölepingu sõlmimiseks; kutsub mõlemaid pooli üles läbirääkimisi kiiresti lõpule 

viima; 

76. rõhutab, et vaja on teha tõhustatud koostööd Kesk-Aasia allpiirkonnas ning Venemaa, 

Pakistani, India ja Iraaniga, et käsitleda piiriülese inimkaubanduse ja salakaubanduse 

probleeme ning võidelda ebaseadusliku uimastitootmise ja -kaubandusega; hoiatab ohu 

eest, et sellised probleemid võivad pärast 2014. aastat laieneda naaberriikidesse ja 

laiemasse allpiirkonda; rõhutab Pakistani võtmerolli terrorismivastases võitluses; 

Aasia 

77. nõuab ELi suuremat kohalolekut Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ning tähelepanu 

suunamist Hiinast, Indiast ja Jaapanist kaugemale; rõhutab poliitilist ja majanduslikku 

potentsiaali, mis oleks ELi partnerlusel Indoneesiaga, maailma neljanda suurima 

peamiselt moslemitest elanikkonnaga demokraatliku riigi ja G-20 liikmega, ning ELi 

partnerlusel Filipiinidega; toonitab ELi ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) 

suhete uusi väljavaateid Myanmaris toimunud demokraatlike muudatuste järel; on 

seisukohal, et Bandar Seri Begawani tegevuskava ASEANi ja ELi vahelise tõhustatud 

partnerluse tugevdamiseks on oluline samm selles suunas; ühtlasi näeb ASEANi sõprus- 

ja koostöölepingus võimalust koostöö tihendamiseks ning ootab selles vallas 

konkreetseid tulemusi;  

78. rõhutab, et paljude Kagu- ja Ida-Aasia riikidega on vaja lõpule viia läbirääkimised 

partnerlus- ja koostöölepingute ning poliitiliste raamlepingute sõlmimiseks, mis 

põhinevad sotsiaalsetel standarditel ja Euroopa ettevõtete sotsiaalsel vastutusel, et 

tugevdada ja parendada ELi suhteid kõnealuse piirkonnaga;  

79. rõhutab Aasia Vaikse ookeani piirkonna julgeoleku tähtsust ning on mures pingete 

pärast, sh territoriaalsete vaidluste pärast Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina merel, samuti on üha 

rohkem mures Põhja-Korea pärast; soovitab, et EL võiks võtta aktiivsema rolli, ning 

nõuab kõigi osapoolte kaasamist kõikidesse dialoogi ja koostöömehhanismidesse, eriti 

mitmepoolsel tasandil, pidades silmas stabiilsuse olulisust selles piirkonnas ELi 

meresõidu turvalisuse ja kaubandushuvide koha pealt; 

80. võtab teadmiseks jõupingutused, mida on tehtud ELi ja USA koostöö edendamiseks 

pärast pööret Aasia suunas, nagu on näidanud ühine lähenemisviis Myanmari 

sanktsioonide tühistamiseks; nõuab seepärast USA ja ELi Aasia-poliitika suuremat 

kooskõlastamist ning selliste võtmepartnerite nagu Austraalia ja Uus-Meremaa 

kaasamist; nõuab selle eesmärgiga läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist, et sõlmida 

raamlepingud Austraalia ja Uus-Meremaaga, mis peaksid kajastama ELi ühist 

lähenemisviisi, mille kohaselt tuleb kõikidesse ELi sõlmitavatesse rahvusvahelistesse 

lepingutesse lisada selgelt sõnastatud sätted inimõiguste ja demokraatia kohta; 

81. tuletab meelde 2012. aasta juunis toimunud ELi ja Pakistani esimest strateegilist 

dialoogi ning võetud kohustust pidada konstruktiivset arutelu kahepoolse koostöö 



tõhustamise üle ning jagada seisukohti ühist huvi pakkuvates piirkondlikes ja 

rahvusvahelistes küsimustes, sh aktiivsem kohustuste võtmine pluralistliku ühiskonna 

soodustamiseks, mis on oluline element terrorismivastases võitluses; kutsub komisjoni 

asepresidenti ja kõrget esindajat üles esitama Euroopa Parlamendile ajakohastatud 

teavet selle strateegilise dialoogi järelmeetmete ja ettevalmistuste kohta järgmiseks 

dialoogiks, mis peaks toimuma 2013. aastal Brüsselis;  

82. tunnustab Taiwani jätkuvaid jõupingutusi rahu ja stabiilsuse säilitamiseks Aasia Vaikse 

ookeani piirkonnas; tunnustab edusamme, mis on tehtud Taiwani väina ülestes suhetes, 

eeskätt tihedaid majandussuhteid, turismi ja kultuurikoostööd; kordab, et toetab kindlalt 

Taiwani sisulist osalemist vastavates rahvusvahelistes organisatsioonides ja tegevustes, 

sealhulgas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis; nõuab tungivalt, et komisjon ja 

nõukogu hõlbustaksid läbirääkimisi ELi ja Taiwani vahelise majanduskoostöö lepingu 

sõlmimiseks; ergutab ELi ja Taiwani tegema tihedamat kahepoolset koostööd sellistes 

valdkondades nagu kaubandus, teadus, kultuur, haridus ja keskkonnakaitse;  

83. peab väga murettekitavaks jätkuvat inimõiguste laiaulatusliku rikkumist Põhja-Koreas 

ning riigi järjest võimsamaks muutuvate tuumaseadmete ja kaugmaarakettide jätkuvaid 

katsetusi, mis on endiselt tõsiseks ohuks rahvusvahelisele rahule, stabiilsusele ja 

julgeolekule ning Põhja-Korea majanduslikule arengule;  

Mitmepoolsed partnerlused  

84. on veendunud, et G20 võiks osutuda kasulikuks ja asjakohaseks foorumiks, et saavutada 

konsensus, mis on kaasav, põhineb partnerlusel ja võimaldab lähenemist, kaasa arvatud 

õigusnormide lähendamist; ent on arvamusel, et G20 peab siiski alles tõestama oma 

tähtsust tippkohtumise järelduste muutmisel kestlikuks poliitikaks, mis käsitleb olulisi 

probleeme;  

85. tunnustab ÜRO Julgeolekunõukogu kui kõrgeimat rahuvalve ja rahvusvahelise 

julgeoleku eest vastutavat rahvusvahelist organit, kuid märgib sellegipoolest, et 

hiljutised kriisid on välja toonud ÜRO Julgeolekunõukogu suureneva võimetuse 

reageerida rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tõsistele ohtudele ning selle põhjuseks on 

Julgeolekunõukogu struktuur ja töömeetodid; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjoni 

asepresident ja kõrge esindaja teeks jõupingutusi selleks, et EL võetaks ÜRO 

Julgeolekunõu alaliseks liikmeks, ning ÜRO julgeolekunõukogu reformi juhtimiseks; 

kutsub üles Julgeolekunõukogu alalistest liikmetest liikmesriike kaasama komisjoni 

asepresidenti ja kõrget esindajat oma otsustusprotsessi; 

86. nõuab, et EL ja liikmesriigid kinnitaksid taas ELi tõsist tahet toetada tõhusat 

mitmepoolsust, mille keskmes on ÜRO, ning edendaksid sel eesmärgil ÜRO 

representatiivsust, vastutust ja tulemuslikkust, mis eeldab ÜRO Julgeolekunõukogu 

reformi, sealhulgas vetoõiguse piiramist; rõhutab, kui tähtis on koostööd tegemine teiste 

rahvusvaheliste partneritega, et reageerida rahvusvahelistele probleemidele; rõhutab, et 

liikmekoha saamine laiendatud ÜRO Julgeolekunõukogus jääb ELi üheks peamiseks 

pikaajaliseks eesmärgiks; kutsub ühtlasi liikmesriike üles ELi esindatuse tugevdamiseks 

ÜRO süsteemis kooskõlastama oma tegevust kõrgemate ametnike valimisel kõrgetele 

ametikohtadele ÜROs ja teistes rahvusvahelistes institutsioonides; 

87. nõuab, et EL ja liikmesriigid teeksid koostööd partneritega, et tugevdada piirkondlike 

organisatsioonide rolli rahuvalves, konfliktide ennetamisel, tsiviilses ja sõjalises 



kriisiohjamises ning konfliktide lahendamisel; rõhutab vajadust teha partneritega tööd, 

tagamaks et kaitsmise kohustuse kontseptsioon keskenduks ennetusele, kaitsmisele ja 

konfliktijärgsele ülesehitusele; tuletab meelde oma soovitust, et võetaks vastu 

institutsioonidevaheline ELi konsensus kaitsmise kohustuse põhimõtte osas ning ootab, 

et Euroopa välisteenistus alustab sellel eesmärgil konsultatsioone; rõhutab, et välja on 

vaja töötada tõhusamad vahendamise suunised ja suutlikkus, selleks tuleks ELil 

koostööd teha ka ÜROga; 

88. kiidab heaks ELi ja NATO lubadused tugevdada strateegilist partnerlust täiendava 

lähenemisviisi abil; märgib, et praegune ülemaailmne ja Euroopa majanduskriis on ELis 

ja NATOs sundinud püüdlema kulutõhusama tegevusvõime poole, mida on hädasti 

tarvis; nõuab kiiret poliitilist lahendust seoses jätkuva ummikseisuga, mis takistab 

tõelist tihedat koostööd ELi ja NATO vahel; kiidab heaks sellised algatused nagu 

rohkemate ELi liikmesriikide taotlused ühineda NATO programmiga „Partnerlus rahu 

nimel”, mis on esimene samm ELi ja NATO vahel eksisteerivate takistuste 

kõrvaldamiseks; 

89. tunneb jätkuvalt muret ÜJKP missioonide alustamist puudutavate probleemide pärast, 

nagu viivitused planeerimises ja lähetamises, personalinappus, raskused rahastamise 

planeerimisel ja rakendamisel, kolmandate riikidega sõlmitud ÜVJP kokkulepete 

staatust puudutavad küsimused ja käivitusraskused; nõuab järelmeetmete loomist, et 

tagada selliste taastekkivate probleemide ühine lahendamine; 

90. kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles integreerima küberjulgeoleku 

ELi välistegevusse, koordineerima seda Stockholmi programmi raames võetavate 

meetmetega ning moodustama sarnaste vaadetega partnerite võrgustikke, et tegeleda 

küberjulgeolekuga seotud ohtude ja ülesannetega; rõhutab, et tööd tuleks teha selle 

tagamiseks, et jõustada rahvusvahelised õigusaktid kübervaldkonnas;  

91. rõhutab vajadust reguleerida ELi tasandil eeskätt interneti- ja telefoniside jälgimiseks 

või pealtkuulamiseks ette nähtud riist- ja tarkvara müüki, tarnimist, üleandmist või 

eksporti kolmandatesse riikidesse; toonitab, et hädavajalik on takistada ELi ettevõtetel 

eksportida selliseid duaalse kasutusega kaubaartikleid ebademokraatliku, autoritaarse ja 

repressiivse režiimiga riikidesse; 

92. kordab oma üleskutset komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale hinnata 

massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia tõhusust ning tavarelvastuse, sh 

relvaekspordi piiramise poliitika tõhusust;  

93. kiidab heaks ELi kooskõlastatud tegevuse edukalt lõppenud relvakaubanduslepingu 

läbirääkimistel; kutsub liikmesriike seda lepingut kiiresti ratifitseerima, nii et leping 

saaks pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist jõustuda; nõuab, et relvade ja 

eeskätt mobiil- ja püsivõrkude interneti- ja telefoniside jälgimiseks või pealtkuulamiseks 

ette nähtud riist- ja tarkvara ekspordi eeskirjade kehtestamise pädevus läheks täielikult 

üle ELile; 

94. toetab dialoogi Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) reformi teemal 

ja Helsingi 40+ protsessi käivitamist 2012. aasta detsembris, sellega nähakse ette 

strateegiline tegevuskava OSCE tugevdamiseks; toetab täielikult demokraatlike 

institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) tegevust, see büroo teeb hindamatut tööd 

inimõiguste ja demokraatia normide edendamise ja kaitsmise vallas;  



95. tunnistab piirkondlike organisatsioonide, eelkõige Araabia Liiga, Pärsia lahe 

koostöönõukogu (GCC), Islami Koostöö Organisatsiooni ja Majanduskoostöö 

Organisatsiooni üha kasvavat osatähtsust ning nõuab, et EL tugevdaks nendega 

koostööd, eelkõige küsimustes, mis on seotud üleminekuprotsessi ja kriisiohjamisega 

lõunanaabruses; kiidab heaks ELi jõupingutused abistada Araabia Liigat 

integreerimisprotsessis; 

o 

o   o 

96. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 

ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, NATO 

peasekretärile, NATO parlamentaarse assamblee presidendile, OSCE eesistujale, OSCE 

parlamentaarse assamblee presidendile, Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistujale 

ja Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee presidendile. 


