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5.12.2018 A8-0375/52 

Tarkistus  52 

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 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. painottaa yhteistyön ja 

integroinnin merkitystä 

kyberturvallisuuden alalla, ei ainoastaan 

jäsenvaltioiden, keskeisten kumppanien ja 

Naton välillä vaan myös yhteiskunnan eri 

toimijoiden välillä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Tarkistus  53 

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 

57 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

57. katsoo, että on erittäin tärkeää 

tehostaa entisestään yhteistyötä 

institutionaalisten kumppanien kanssa, 

mukaan lukien YK, Nato, Afrikan unioni 

ja Etyj, sekä strategisten kahdenvälisten 

kumppanien kanssa, kuten Yhdysvallat; 

suosittelee edistämään YTPP-

kumppanuuksia kumppanien kestokyvyn 

vahvistamisen ja turvallisuusalan 

uudistamisen aloilla; 

57. katsoo, että on erittäin tärkeää 

tehostaa entisestään yhteistyötä 

institutionaalisten kumppanien kanssa, 

mukaan lukien YK, Afrikan unioni ja Etyj, 

sekä strategisten kahdenvälisten 

kumppanien kanssa, kuten Yhdysvallat; 

suosittelee edistämään YTPP-

kumppanuuksia kumppanien kestokyvyn 

vahvistamisen ja turvallisuusalan 

uudistamisen aloilla; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Tarkistus  54 

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 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. panee tyytyväisenä merkille 

YTPP:tä koskevan yleisen edistymisen 

globaalistrategian esittelyn jälkeen ja 

toteaa, että EU:n tasoiset parlamentaariset 

rakenteet, jotka perustettiin aikana, jolloin 

EU:n kunnianhimon taso sekä turvallisuus- 

ja puolustusasioita koskevan toiminnan 

taso olivat melko rajallisia, eivät enää ole 

asianmukaisia, jotta tällä nopeasti 

kehittyvällä toimintapolitiikan alalla 

voitaisiin harjoittaa välttämätöntä 

parlamentaarista valvontaa, joka edellyttää 

nopean reagoinnin valmiuksia; toistaa siksi 

aikaisemman kehotuksensa, jonka 

mukaisesti turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alivaliokunta 

muutetaan täysimittaiseksi valiokunnaksi ja 

sille annetaan tarvittavat valtuudet, jotta se 

voi edistää YTPP:tä koskevan kattavan 

parlamentaarisen valvonnan harjoittamista, 

mukaan lukien PRY, EDA ja kaikki muut 

perussopimusten mukaiset YTPP-toimet; 

katsoo, että alivaliokunnan muuttaminen 

valiokunnaksi olisi tehtävä sen 

seurauksena, että komission tason 

tilapäinen puolustus- ja turvallisuushallinto 

korvataan erityisellä hallintomallilla, jossa 

otetaan huomioon hallinnoitavien toimien 

monimutkaistuminen; 

61. panee tyytyväisenä merkille 

YTPP:tä koskevan yleisen edistymisen 

globaalistrategian esittelyn jälkeen ja 

toteaa, että EU:n tasoiset parlamentaariset 

rakenteet, jotka perustettiin aikana, jolloin 

EU:n kunnianhimon taso sekä turvallisuus- 

ja puolustusasioita koskevan toiminnan 

taso olivat melko rajallisia, eivät enää ole 

asianmukaisia, jotta tällä nopeasti 

kehittyvällä toimintapolitiikan alalla 

voitaisiin harjoittaa välttämätöntä 

parlamentaarista valvontaa, joka edellyttää 

nopean reagoinnin valmiuksia; toistaa siksi 

aikaisemman kehotuksensa, jonka 

mukaisesti turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan alivaliokunta 

muutetaan täysimittaiseksi valiokunnaksi ja 

sille annetaan tarvittavat valtuudet, jotta se 

voi edistää YTPP:tä koskevan kattavan 

parlamentaarisen valvonnan harjoittamista; 

katsoo, että alivaliokunnan muuttaminen 

valiokunnaksi olisi tehtävä sen 

seurauksena, että komission tason 

tilapäinen puolustus- ja turvallisuushallinto 

korvataan erityisellä hallintomallilla, jossa 

otetaan huomioon hallinnoitavien toimien 

monimutkaistuminen; 
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