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5.12.2018 A8-0392/28 

Tarkistus  28 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – Euroopan rajojen sekä Euroopan 

monimuotoisten ja ainutlaatuisten 

kansallisten identiteettien puolustaminen 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Tarkistus  29 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta – 1 b luetelmakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – kansojen itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen sekä vapauden, 

demokratian, ihmisoikeuksien ja 

oikeusvaltion edistäminen 

rauhanomaisen kaupan ja 

kaupankäynnin keinoin sotilaallisen 

hyökkäyksen sijaan 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Tarkistus  30 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. suhtautuu myönteisesti EU:n 

jäsenvaltioiden välisen puolustusyhteistyön 

lisäämiseen ja EU:n sotilaallisen 

autonomian lisäämiseksi toteutettuihin 

toimiin, eli Euroopan yhteisen 

johtokeskuksen perustamiseen Brysseliin 

EU:n sotilaskoulutusoperaatioita varten 

sekä EU:n taisteluosastojen käyttöönoton 

esteiden poistamiseen; katsoo, että 

puolustushankkeita koskevan pysyvän 

rakenteellisen yhteistyön (PRY) 

perustaminen ja puolustuksen 

koordinoitu vuosittainen tarkastelu 

(CARD) auttavat jäsenvaltioita 

syventämään puolustusyhteistyötään ja 

käyttämään puolustusbudjettejaan 

tehokkaammin; pitää myönteisenä 

varapuheenjohtajan / korkean edustajan 

ehdotusta Euroopan rauhanrahastosta ja 

YTPP:n siviilioperaatioiden uutta kehystä 

sekä sitoutumista sotilaallisen 

liikkuvuuden edistämiseen, jotta voidaan 

edistää Euroopan strategista 

riippumattomuutta muun muassa 

eurooppalaisen interventioaloitteen 

avulla; katsoo, että vahvan 

puolustusteollisuuden kehittäminen 

vahvistaa EU:n teknologista 

riippumattomuutta muun muassa 

edistämällä kyberturvallisuuteen liittyvien 

tuotteiden sisämarkkinoita, joiden osalta 

25. panee merkille EU:n 

jäsenvaltioiden välisen puolustusyhteistyön 

lisäämisen; tuomitsee EU:n sotilaallisen 

autonomian lisäämiseksi toteutetut toimet, 

eli Euroopan yhteisen johtokeskuksen 

perustamisen Brysseliin unionin 

sotilaskoulutusoperaatioita varten sekä 

EU:n taisteluosastojen käyttöönoton 

esteiden poistamisen; pitää valitettavana, 

että tämä on askel kohti EU:n armeijan 

perustamista; 
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EU:n valmiuksia on lisättävä; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Tarkistus  31 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa, että uusien formaattien 

kehittäminen, kuten kansleri Merkelin ja 

presidentti Macronin kannattaman 

Euroopan turvallisuusneuvoston 

kehittäminen, ja uusien välineiden 

kehittäminen koordinoinnin 

tiivistämiseksi EU:ssa ja kansainvälisissä 

toimielimissä voisi edistää tehokkaampaa 

päätöksentekoa yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan (YUTP) yhteydessä; 

katsoo, että samanaikaisesti näiden 

rakenteiden kehittämisen kanssa olisi 

kehitettävä mekanismeja niiden 

demokraattisen valvonnan 

varmistamiseksi; 

27. torjuu uusien formaattien 

kehittämisen, kuten kansleri Merkelin ja 

presidentti Macronin kannattaman 

Euroopan turvallisuusneuvoston 

kehittämisen; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Tarkistus  32 

Jörg Meuthen 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0392/2018 

David McAllister 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus 

(2018/2097(INI)) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. suhtautuu myönteisesti 

keskusteluun, jota EU:ssa käydään uusista 

formaateista, ja tukee myös komission 

puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 

unionin tilaa koskevassa puheessaan 

12. syyskuuta 2018 esittämää ehdotusta, 

että tietyillä YUTP:n aloilla, erityisesti 

ihmisoikeuksia, pakotteita ja 

siviilioperaatioita koskevissa 

kysymyksissä, joilla perussopimukset 

nykyisin edellyttävät yksimielisyyttä, 

voitaisiin siirtyä 

määräenemmistöpäätöksiin; kannustaa 

jäsenvaltioita selvittämään, miten ne 

voisivat toimia tehokkaammin YUTP:n ja 

YTPP:n yhteydessä; on sitä mieltä, että 

määräenemmistöpäätöksen käyttö antaisi 

unionille mahdollisuuden toimia 

päättäväisemmin, nopeammin ja 

tehokkaammin; kehottaa Eurooppa-

neuvostoa hyväksymään tämän aloitteen 

hyödyntämällä siirtymälauseketta (SEU:n 

31 artiklan 3 kohta); kannustaa 

Eurooppa-neuvostoa tutkimaan 

mahdollisuuksia laajentaa 

määräenemmistöpäätöksen käyttö 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

muille aloille määräenemmistöpäätöksen 

käytöstä EU:n politiikoissa käytävän 

laajemman keskustelun yhteydessä; 

toteaa, että on etsittävä luovia ratkaisuja 

28. torjuu keskustelun, jota EU:ssa 

käydään uusista formaateista, ja torjuu 

myös komission puheenjohtajan Jean-

Claude Junckerin unionin tilaa koskevassa 

puheessaan 12. syyskuuta 2018 esittämän 

ehdotuksen, että tietyillä YUTP:n aloilla, 

joilla perussopimukset nykyisin 

edellyttävät yksimielisyyttä, voitaisiin 

siirtyä määräenemmistöpäätöksiin; 

varoittaa, että määräenemmistöpäätöksen 

käyttö antaisi unionille mahdollisuuden 

toimia ilman että sillä on kaikkien sen 

jäsenvaltioiden tuki; toteaa, että on 

etsittävä luovia ratkaisuja EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan väliselle 

yhteistyölle YUTP:n ja YTPP:n alalla, kun 

pidetään mielessä EU:n ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan tulevien suhteiden 

puitteista 14. maaliskuuta 2018 annetussa 

päätöslauselmassa vahvistetut periaatteet; 
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EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

väliselle yhteistyölle YUTP:n ja YTPP:n 

alalla, kun pidetään mielessä EU:n ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien 

suhteiden puitteista 14. maaliskuuta 2018 

annetussa päätöslauselmassa vahvistetut 

periaatteet; 

Or. en 


