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6.12.2017 A8-0351/1 

Tarkistus  1 

Michael Gahler 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2123(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 25 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 13. marraskuuta 

2017 annetun pysyvää rakenteellista 

yhteistyötä (PRY) koskevan ilmoituksen, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Tarkistus  2 

Michael Gahler 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2123(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 25 b viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon 10. marraskuuta 

2017 annetun komission ja komission 

varapuheenjohtajan / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkean edustajan yhteisen tiedonannon 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

sotilaallisen liikkuvuuden parantamisesta 

Euroopan unionissa (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Tarkistus  3 

Michael Gahler 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2123(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää myönteisenä jäsenvaltioiden 

valmiutta tehdä sitovia sitoumuksia 

YTPP:n kehyksessä ja panna siten 

täytäntöön kunnianhimoisen ja osallistavan 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön 

(PESCO), ja kehottaa neuvostoa pikaisesti 

vahvistamaan sen; korostaa, että toivottu 

laajapohjainen osallistuminen ei saa 

vaarantaa täyttä sitoutumista YTPP:hen tai 

kunnianhimoista tavoitetasoa 

jäsenvaltioiden keskuudessa; toteaa, että on 

tarpeen asettaa selkeät osallistumiskriteerit 

ja antaa muille jäsenvaltioille mahdollisuus 

liittyä myöhäisemmässä vaiheessa; katsoo, 

että PESCOn kehyksessä toteutettujen 

toimien olisi aina oltava kaikilta osin 

YTPP:n mukaisia; 

31. pitää myönteisenä pysyvää 

rakenteellista yhteistyötä (PRY) koskevaa 

ilmoitusta ja siinä suunniteltua 

aktivointia, joka perustuu jäsenvaltioiden 

valmiuteen tehdä sitovia sitoumuksia 

YTPP:n kehyksessä ja panna siten 

täytäntöön kunnianhimoisen ja osallistavan 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön 

(PESCO), ja kehottaa neuvostoa pikaisesti 

vahvistamaan sen; korostaa, että toivottu 

laajapohjainen osallistuminen ei saa 

vaarantaa täyttä sitoutumista YTPP:hen tai 

kunnianhimoista tavoitetasoa 

jäsenvaltioiden keskuudessa; toteaa, että on 

tarpeen asettaa selkeät osallistumiskriteerit 

ja antaa muille jäsenvaltioille mahdollisuus 

liittyä myöhäisemmässä vaiheessa; katsoo, 

että PESCOn kehyksessä toteutettujen 

toimien olisi aina oltava kaikilta osin 

YTPP:n mukaisia; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Tarkistus  4 

Michael Gahler 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

2017/2123(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. korostaa, että on välttämätöntä 

helpottaa hallinnollisia menettelyjä, jotka 

hidastavat tarpeettomasti joukkojen 

muodostamista YTPP-operaatioita varten 

ja nopean toiminnan joukkojen liikkumista 

EU:n sisärajojen yli; kehottaa jäsenvaltioita 

perustamaan unionin laajuisen järjestelmän 

puolustusalan henkilöstön, kaluston ja 

tarvikkeiden nopean liikkumisen 

koordinoimiseksi YTPP:n puitteissa silloin, 

kun yhteisvastuulauseketta on käytetty ja 

kun kaikilla jäsenvaltioilla on velvoite 

auttaa ja tukea kaikin käytettävissä olevin 

keinoin YK:n peruskirjan 51 artiklan 

mukaisesti; 

33. korostaa, että on välttämätöntä 

helpottaa hallinnollisia menettelyjä, jotka 

hidastavat tarpeettomasti joukkojen 

muodostamista YTPP-operaatioita varten 

ja nopean toiminnan joukkojen liikkumista 

EU:n sisärajojen yli; kehottaa jäsenvaltioita 

perustamaan unionin laajuisen järjestelmän 

puolustusalan henkilöstön, kaluston ja 

tarvikkeiden nopean liikkumisen 

koordinoimiseksi YTPP:n puitteissa silloin, 

kun yhteisvastuulauseketta on käytetty ja 

kun kaikilla jäsenvaltioilla on velvoite 

auttaa ja tukea kaikin käytettävissä olevin 

keinoin YK:n peruskirjan 51 artiklan 

mukaisesti; pitää tässä yhteydessä 

myönteisenä yhteistä tiedonantoa 

sotilaallisen liikkuvuuden 

parantamisesta; kehottaa komissiota 

esittämään parlamentille ja jäsenvaltioille 

maaliskuuhun 2018 mennessä sellaisen 

olannaisen toimintasuunnitelman, joka 

on täysin yhdenmukainen Naton 

meneillään olevien toimien kanssa; 

Or. en 

 

 


