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Tarkistus 1
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Ukrainan tilanne sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytila

Yhteinen päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. pitää äärimmäisen tärkeänä, että 
vähennetään EU:n riippuvuutta 
Venäjästä ja muista autoritaarisen 
järjestelmän maista; painottaa tältä osin, 
että tarvitaan kunnianhimoisia ja sitovia 
tavoitteita, joiden mukaan 
energiatehokkuus olisi 40 prosenttia ja 
uusiutuvan energian osuus 45 prosenttia 
vuoden 2030 kehystä koskevissa 
keskusteluissa, jotta voidaan parantaa 
toimitusvarmuutta, vähentää EU:n 
riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden 
tuonnista, luoda näille aloille työpaikkoja 
EU:ssa ja saavuttaa EU:n 
ympäristötavoitteet; kehottaa lisäksi 
lokakuun Eurooppa-neuvostoa 
hyväksymään tulevaksi talveksi 
kunnianhimoisen ja kattavan 
hätäsuunnitelman, jossa mukana ovat 
myös naapurivaltiot, kuten Ukraina;
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Tarkistus 2
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Ukrainan tilanne sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytila

Yhteinen päätöslauselmaesitys
17 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ilmaisee olevansa tyytyväinen siihen, 
että laittomat aseistetut joukot vapauttivat 
Itä-Ukrainassa pitämiään panttivankeja, ja 
kehottaa vapauttamaan Venäjän 
federaatiossa pidätettyinä olevat 
ukrainalaiset vangit; ottaa erityisesti esille 
Nadija Savtšenkon tapauksen ja 
huomauttaa, että separatistit sieppasivat 
tämän ukrainalaisen vapaaehtoisen 
kesäkuussa ja hänet siirrettiin sittemmin 
Venäjälle, jossa hän on edelleen 
pidätettynä; 

17. ilmaisee olevansa tyytyväinen siihen, 
että laittomat aseistetut joukot vapauttivat 
Itä-Ukrainassa pitämiään panttivankeja, ja 
kehottaa vapauttamaan Venäjän 
federaatiossa pidätettyinä olevat 
ukrainalaiset vangit; ottaa erityisesti esille 
Nadija Savtšenkon tapauksen ja 
huomauttaa, että separatistit sieppasivat 
tämän ukrainalaisen vapaaehtoisen 
kesäkuussa ja hänet siirrettiin sittemmin 
Venäjälle, jossa hän on edelleen 
pidätettynä; viittaa myös Krimillä 
siepattujen elokuvantekijöiden ja 
toimittajien Oleg Sentsovin, Oleski 
Tšernin, Gennadi Afanasjevin ja 
Aleksandr Koltšenkon tapauksiin;

Or. en
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Tarkistus 3
Rebecca Harms
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Yhteinen päätöslauselmaesitys
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Ukrainan tilanne sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytila

Yhteinen päätöslauselmaesitys
21 kohta

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. on syvästi huolissaan Itä-Ukrainan 
katastrofaalisesta humanitaarisesta 
tilanteesta erityisesti nyt, kun talvi on 
lähestymässä; huomauttaa, että konfliktista 
kärsineiden alueiden väestölle, maan sisällä 
siirtymään joutuneille ja pakolaisille on 
tarjottava kiireesti humanitaarista apua; 
panee tyytyväisenä merkille komission 
äskettäisen päätöksen vapauttaa 
22 miljoonaa euroa käytettäväksi 
humanitaariseen apuun ja kehitysapuun 
Ukrainassa; vaatii siksi lisää kiireellisiä 
toimia, joissa EU:n rooli on täysin 
näkyvissä ja jotka tapahtuvat EU:n 
valvonnassa, ja muun muassa lähettämään 
avustussaattueen suurimmassa puutteessa 
olevien auttamiseksi; muistuttaa, että 
humanitaarisen avun toimittamisessa Itä-
Ukrainaan on noudatettava kaikilta osin 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja 
humaaniuden, neutraaliuden, 
puolueettomuuden ja riippumattomuuden 
periaatteita, ja sen on tapahduttava tiiviissä 
yhteistyössä Ukrainan hallituksen, YK:n ja 
Punaisen Ristin kansainvälisen komitean 

21. on syvästi huolissaan Itä-Ukrainan 
katastrofaalisesta humanitaarisesta 
tilanteesta erityisesti nyt, kun talvi on 
lähestymässä; huomauttaa, että konfliktista 
kärsineiden alueiden väestölle, maan sisällä 
siirtymään joutuneille ja pakolaisille on 
tarjottava kiireesti humanitaarista apua; 
panee tyytyväisenä merkille komission 
äskettäisen päätöksen vapauttaa 
22 miljoonaa euroa käytettäväksi 
humanitaariseen apuun ja kehitysapuun 
Ukrainassa; vaatii siksi lisää kiireellisiä 
toimia, joissa EU:n rooli on täysin 
näkyvissä ja jotka tapahtuvat EU:n 
valvonnassa, ja muun muassa lähettämään 
avustussaattueen suurimmassa puutteessa 
olevien auttamiseksi; muistuttaa, että 
humanitaarisen avun toimittamisessa Itä-
Ukrainaan on noudatettava kaikilta osin 
kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja 
humaaniuden, neutraaliuden, 
puolueettomuuden ja riippumattomuuden 
periaatteita, ja sen on tapahduttava tiiviissä 
yhteistyössä Ukrainan hallituksen, YK:n ja 
Punaisen Ristin kansainvälisen komitean 
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(ICRC) kanssa; (ICRC) kanssa; esittää syvän 
kunnioituksensa Ukrainan kansalaisten 
ryhmien valtavalle humanitaariselle 
avustustyölle Itä-Ukrainassa erityisesti 
lasten evakuoinnissa, terveydenhoidossa 
ja elintarvikehuollossa; 
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