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4.12.2018 A8-0375/11 

Tarkistus  11 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. suhtautuu myönteisesti neuvoston 

päätökseen, jossa vahvistetaan 

PRY-hankkeille hallinnointia koskevat 

yhteiset säännöt ja selkeytetään useita 

pitkään avoimina olleita kysymyksiä 

PRY:n täytäntöönpanon yksityiskohdista; 

toteaa kuitenkin, että talousarviosta on 

mahdollisesti myönnettävä lisävaroja 

Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja 

EDA:n hallinnollisten menojen 

kattamiseksi, jotta ne voivat hoitaa 

tehtävänsä PRY:n sihteeristönä; 

39. suhtautuu myönteisesti neuvoston 

päätökseen, jossa vahvistetaan 

PRY-hankkeille hallinnointia koskevat 

yhteiset säännöt ja selkeytetään useita 

pitkään avoimina olleita kysymyksiä 

PRY:n täytäntöönpanon yksityiskohdista; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Tarkistus  12 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 41 a. on erittäin huolestunut siitä, että 

Malissa toteutettavan Yhdistyneiden 

kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen 

vakautusoperaation (MINUSMA) 

yhteydessä on tutkittu ja tuotu julki 

kymmeniä hyvin vakavia 

ihmisoikeusloukkauksia, joihin Malin 

turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet ja 

jotka saattavat täyttää humanitaarisen 

oikeuden mukaisten sotarikosten 

tunnusmerkistön; kehottaa painokkaasti 

komission varapuheenjohtajaa / unionin 

ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 

korkeaa edustajaa varmistamaan, että 

EU:n kumppanit noudattavat tiukasti 

kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja 

ihmisoikeuslainsäädäntöä sekä 

oikeudellisesti sitovia EU:n säännöksiä ja 

että tapaukset saatetaan viipymättä 

tuomioistuimen käsiteltäväksi; kehottaa 

EUH:ta keskeyttämään asiaa koskevan 

avun ja raportoimaan kiireellisesti näistä 

asioista parlamentille; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Tarkistus  13 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavara (MPCC), joka on täysin 

toimintavalmis, on perustettu sellaisia 

EU:n operaatioita varten, jotka eivät sisällä 

suoraa täytäntöönpanoa 

(koulutusoperaatiot); korostaa, että 

MPCC:lle on annettava nopeasti valtuudet 

suunnitella ja toteuttaa kaikki 

YTPP-operaatiot tulevaisuudessa ja että 

joitakin EU:n taisteluosastojen 

käyttöönoton esteitä on poistettava; 

kehottaa tehostamaan MPCC:n ja 

siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavaran (CPCC) välistä 

yhteistyötä myös yhteisen 

tuenkoordinointiyksikön kehyksessä, jotta 

maksimoidaan siviilialan synergioiden ja 

sotilaallisten synergioiden koordinointi ja 

jaetaan asiantuntemusta osana kriisejä ja 

konflikteja koskevaa entistä 

yhdennetympää ja kattavampaa 

lähestymistapaa; kehottaa vahvistamaan 

MPCC:tä sen komento- ja 

valvontavalmiuksien lisäämiseksi suoran 

täytäntöönpanon operaatioissa ja 

synergioiden lisäämiseksi 

siviilioperaatioiden kanssa; 

46. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavara (MPCC), joka on täysin 

toimintavalmis, on perustettu sellaisia 

EU:n operaatioita varten, jotka eivät sisällä 

suoraa täytäntöönpanoa 

(koulutusoperaatiot); korostaa, että 

MPCC:lle on annettava nopeasti valtuudet 

suunnitella ja toteuttaa kaikki 

YTPP-operaatiot tulevaisuudessa ja että 

joitakin EU:n taisteluosastojen 

käyttöönoton esteitä on poistettava; 

kehottaa tehostamaan MPCC:n ja 

siviilikriisinhallinnan suunnittelu- ja 

toteutusvoimavaran (CPCC) välistä 

yhteistyötä myös yhteisen 

tuenkoordinointiyksikön kehyksessä, jotta 

maksimoidaan siviilialan synergioiden ja 

sotilaallisten synergioiden koordinointi ja 

jaetaan asiantuntemusta osana kriisejä ja 

konflikteja koskevaa entistä 

yhdennetympää ja kattavampaa 

lähestymistapaa, mutta vaatii, että siviili- 

ja sotilasalan komentoketjut pidetään 

erillisinä; kehottaa vahvistamaan MPCC:tä 

sen komento- ja valvontavalmiuksien 

lisäämiseksi suoran täytäntöönpanon 

operaatioissa ja synergioiden lisäämiseksi 

siviilioperaatioiden kanssa; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Tarkistus  14 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. kehottaa panemaan nopeasti 

täytäntöön aloitteen, joka koskee 

turvallisuuden ja kehityksen edistämistä 

valmiuksia kehittämällä, jotta lisätään 

YTPP-operaatioiden vaikuttavuutta ja 

kestävyyttä ja mahdollistetaan toimet, 

joilla EU vahvistaa kumppanimaidensa 

turvallisuus- ja puolustusvalmiuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Tarkistus  15 

Bodil Valero 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. korostaa, että sotilaallista 

liikkuvuutta koskevien toimien olisi oltava 

etusijalla ja niillä olisi edistettävä YTPP:n 

operaatioiden ja tehtävien toteuttamista 

sekä Naton puolustusasemaa; kehottaa sen 

vuoksi kumpaakin organisaatiota 

työskentelemään sotilaallisen liikkuvuuden 

parissa mahdollisimman tiiviisti, mukaan 

lukien sellaisten yhteisten vaatimusten 

kehittäminen, joilla helpotetaan joukkojen 

ja kaluston nopeaa liikkumista kaikkialla 

Euroopassa, ottaen huomioon pääasiassa 

etelästä ja idästä tulevat monitahoiset 

haasteet; kehottaa komissiota tukemaan 

näitä toimia tarpeellisilla investoinneilla 

ja tarvittaessa lainsäädännöllä; painottaa 

tarvetta helpottaa hallinnollisia 

menettelyjä, joita sovelletaan nopean 

valmiuden joukkojen rajat ylittävään 

liikkuvuuteen EU:n sisällä; 

53. korostaa, että sotilaallista 

liikkuvuutta koskevien toimien olisi oltava 

etusijalla ja niillä olisi edistettävä YTPP:n 

operaatioiden ja tehtävien toteuttamista 

sekä Naton puolustusasemaa; kehottaa sen 

vuoksi kumpaakin organisaatiota 

työskentelemään sotilaallisen liikkuvuuden 

parissa mahdollisimman tiiviisti, mukaan 

lukien sellaisten yhteisten vaatimusten 

kehittäminen, joilla helpotetaan joukkojen 

ja kaluston nopeaa liikkumista kaikkialla 

Euroopassa, ottaen huomioon pääasiassa 

etelästä ja idästä tulevat monitahoiset 

haasteet; 

Or. en 

 

 


