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5.12.2018 A8-0375/22 

Tarkistus  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta  

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 10 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 

päivätyn pohdinta-asiakirjan Euroopan 

puolustuksen tulevaisuudesta, 

 ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2017 

päivätyn pohdinta-asiakirjan Euroopan 

puolustuksen tulevaisuudesta ja sen 

vaikutukset Irlannin kaltaisiin 

puolueettomiin jäsenvaltioihin, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Tarkistus  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. toteaa, että jäsenvaltiot ovat 

päättäneet muotoilla vaiheittain yhteistä 

turvallisuuspolitiikka, joka saattaa johtaa 

yhteiseen puolustukseen Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 42 

artiklan säännösten mukaisesti, ja lujittaa 

näin Euroopan identiteettiä ja 

riippumattomuutta rauhan, 

turvallisuuden ja edistyksen edistämiseksi 

Euroopassa ja maailmassa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Tarkistus  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. toteaa, että sääntöihin perustuvaan 

maailmanjärjestykseen kohdistuu EU:n 

naapurialueilla ja muilla alueilla entistä 

enemmän haasteita sekä poliittis-

sotilaallisella tasolla että viime aikoina 

kaupallis-taloudellisella tasolla; toteaa, 

että näihin systeemisiin haasteisiin liittyy 

strategisen kansainvälisen ympäristön 

jatkuva heikkeneminen, kun joudutaan 

tekemisiin valtioiden välisten ja valtioiden 

sisäisten konfliktien ja väkivaltaisuuksien, 

terrorismin, valtion 

toimintakyvyttömyyden ja 

yhteiskuntiemme peruspilareihin 

kohdistuvien kyber- ja hybridihyökkäysten 

sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten ja 

luonnonmullistusten kanssa; katsoo, että 

sääntöpohjaisen kansainvälisen 

järjestyksen, kansainvälisen oikeuden ja 

liberaalien demokratioiden puolustamien 

arvojen puolustaminen olisi asetettava 

ehdottomalle etusijalle ja niiden suhteen ei 

pitäisi tehdä kompromisseja; 

1. toteaa, että sääntöihin perustuvaan 

maailmanjärjestykseen kohdistuu EU:n 

naapurialueilla ja muilla alueilla entistä 

enemmän haasteita; toteaa, että näihin 

systeemisiin haasteisiin liittyy strategisen 

kansainvälisen ympäristön jatkuva 

heikkeneminen, kun joudutaan tekemisiin 

valtioiden välisten ja valtioiden sisäisten 

konfliktien ja väkivaltaisuuksien, 

terrorismin, valtion 

toimintakyvyttömyyden ja 

yhteiskuntiemme peruspilareihin 

kohdistuvien kyber- ja hybridihyökkäysten 

sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten ja 

luonnonmullistusten kanssa; katsoo, että 

sääntöpohjaisen kansainvälisen 

järjestyksen, kansainvälisen oikeuden ja 

liberaalien demokratioiden puolustamien 

arvojen puolustaminen olisi asetettava 

ehdottomalle etusijalle ja niiden suhteen ei 

pitäisi tehdä kompromisseja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Tarkistus  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. toteaa, että Venäjän viimeaikaiset 

toimet ja politiikat ovat heikentäneet 

vakautta ja muuttaneet 

turvallisuusympäristöä, ja painottaa, että 

EU:n ja jäsenvaltioiden on noudatettava 

yhtenäisempää ja strategisempaa 

lähestymistapaa Venäjään; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Tarkistus  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. toteaa huolestuneena, että 

Novitšok-hermomyrkyn käyttö 

Salisburyssa maaliskuussa 2018 oli 

ensimmäinen Euroopan maaperällä 

toisen maailmansodan jälkeen tehty 

tämäntyyppinen hyökkäys, jossa menehtyi 

EU:n kansalainen; kehottaa painokkaasti 

Eurooppa-neuvostoa hyväksymään 

rajoittavia toimia kemiallisten aineiden 

käytöstä ja leviämisestä vastuussa olevia 

vastaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Tarkistus  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. korostaa, että Venäjä miehittää 

edelleen alueita Ukrainassa, Minskin 

sopimuksia, jotka ovat konfliktin 

ratkaisemisen edellytys, ei ole pantu 

täytäntöön ja Krimin laiton liittäminen ja 

militarisointi jatkuvat; on erittäin 

huolestunut siitä, että Venäjän 

ylimitoitetut sotaharjoitukset ja 

sotilastoimet sekä sen hybriditaktiikka, 

johon kuuluvat kyberterrorismi, 

valeuutiset ja disinformaatiokampanjat 

sekä talouden ja energian alalla toteutetut 

kiristystoimet, aiheuttavat epävakautta 

itäisissä kumppaneissa ja Länsi-

Balkanilla sekä kohdistuvat myös läntisiin 

demokratioihin ja lisäävät jännitteitä 

niiden sisällä; on huolissaan siitä, että 

EU:n turvallisuusympäristö pysyy 

tulevina vuosina hyvin epävakaana; 

toteaa, että on syytä ottaa huomioon 

Länsi-Balkanin strateginen merkitys 

EU:n turvallisuuden ja vakauden 

kannalta sekä tarve keskittää ja vahvistaa 

EU:n poliittista sitoutumista alueeseen, 

myös vahvistamalla EU:n YTPP-

operaatioiden valtuutusta; on täysin 

vakuuttunut siitä, että yhdentymistä ja 

koordinointia on lisättävä, jotta voidaan 

poistaa EU:n haavoittuvuus; 

Poistetaan. 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Tarkistus  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. toteaa, että tämä yhteistyön tarve 

on tunnustettu entistä laajemmin viime 

vuosina, ja suhtautuu myönteisesti tältä 

osin aikaan saatuun edistykseen, kuten 

pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) 

vakiinnuttamiseen, vaikka konkreettisia 

tuloksia on vielä arvioitava 

asianmukaisesti; katsoo, että EU:n olisi 

myös tehostettava vuoropuhelua ja 

yhteistyötä alueen kolmansien maiden 

kanssa omalla alueellaan sekä 

alueellisten ja paikallisten järjestöjen 

kanssa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Tarkistus  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa kuitenkin, että tähän 

mennessä yhteistyö on vielä alkuvaiheessa 

ja että paljon enemmän on tehtävä sen 

varmistamiseksi, että EU ja jäsenvaltiot 

pääsevät nauttimaan puolustusta 

koskevasta tiiviistä ja kestävästä pitkän 

aikavälin yhteistyöstä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Tarkistus  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että Euroopan 

puolustusvoimavarojen yhdentymisen 

jatkuminen on hyödyllistä sekä 

käytännölliseltä että taloudelliselta 

kannalta; korostaa, että kaikkien 

sidosryhmien kattavalla ja luotettavalla 

toiminnalla on mahdollista laajentaa 

puolustusmenojen soveltamisalaa ja edistää 

niiden vaikuttavuutta lisäämättä varsinaisia 

puolustusmenoja; 

10. korostaa, että kaikkien 

sidosryhmien kattavalla ja luotettavalla 

toiminnalla on mahdollista laajentaa 

puolustusmenojen soveltamisalaa ja edistää 

niiden vaikuttavuutta lisäämättä varsinaisia 

puolustusmenoja; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Tarkistus  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta 

(2018/2099(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden 

puolustus perustuu ensisijaisesti niiden 

poliittiseen tahtoon ja sotilaallisiin 

voimavaroihin, joiden avulla ne kantavat 

vastuunsa epävarmassa 

strategiaympäristössä; korostaa 

transatlanttisten siteiden merkitystä 

eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten 

demokratioiden turvallisuudelle ja 

puolustukselle; on kuitenkin huolissaan 

suhteiden nykytilasta ja kehottaa kaikkia 

vastuullisia poliittisia ja yhteiskunnallisia 

voimia Atlantin molemmin puolin 

vahvistamaan näitä tärkeitä suhteita 

entisestään niiden heikentämisen sijaan; 

korostaa tarvetta välttää kauppasuhteissa 

ilmenneiden viimeaikaisten vaikeuksien 

heijastumista transatlanttisiin siteisiin 

turvallisuuden alalla; korostaa, että 

asianmukaisesti määritetty strateginen 

riippumattomuus lisää turvallisuutta 

unionissa ja edistää EU:n ja Naton 

suhteita; muistuttaa tätä taustaa vasten, 

että on tarpeen lisätä puolustusyhteistyötä 

Euroopan tasolla ja keskittää resurssit 

tärkeimpiin prioriteetteihin; 

11. toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden 

puolustus perustuu ensisijaisesti niiden 

poliittiseen tahtoon ja sotilaallisiin 

voimavaroihin, joiden avulla ne kantavat 

vastuunsa epävarmassa 

strategiaympäristössä; korostaa 

transatlanttisten siteiden merkitystä 

eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten 

demokratioiden turvallisuudelle ja 

puolustukselle; on kuitenkin huolissaan 

suhteiden nykytilasta ja kehottaa kaikkia 

vastuullisia poliittisia ja yhteiskunnallisia 

voimia Atlantin molemmin puolin 

vahvistamaan näitä tärkeitä suhteita 

entisestään niiden heikentämisen sijaan; 

korostaa tarvetta välttää kauppasuhteissa 

ilmenneiden viimeaikaisten vaikeuksien 

heijastumista transatlanttisiin siteisiin 

turvallisuuden alalla; 

Or. en 
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