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vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskevasta strategiasta
(2006/2111(INI))

Päätöslauselmaesitys

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 1
Johdanto-osan A kappale

A. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoinen ulottuvuus kasvaa 
unionin sisäisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vähitellen muotoutuessa 
yhä tiiviimpien yhteyksien maailman sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden 
kaltaisten uhkien ja muuttovirtojen kaltaisten haasteiden paineessa; katsoo lisäksi, että 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustana olevien arvojen ulkoinen 
ulottuvuus on keskeisen tärkeä, jotta voidaan taata oikeusvaltion periaatteiden ja 
perusoikeuksien noudattaminen, turvallisuus ja vakaus EU:n sisällä,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 2
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että hyväksymällä ja panemalla toimeen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen ulkoisen ulottuvuuden johdonmukaisen strategian EU lisää uskottavuuttaan ja 
vaikutusvaltaansa maailmassa ja että strategia voidaan toteuttaa vain läheisessä 
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yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, Yhdysvaltain kaltaiset liittolaiset ja 
kansainväliset organisaatiot mukaan luettuna siten, että Euroopan unionin 
toimielimillä on oltava itsenäiset aloitevaltuudet sen sijaan, että sillä on 
alempiarvoisempi asema kuin muilla toimijoilla,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 3
Johdanto-osan B kappale

B. katsoo, että hyväksymällä ja panemalla toimeen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen ulkoisen ulottuvuuden johdonmukaisen strategian EU lisää uskottavuuttaan ja 
vaikutusvaltaansa maailmassa ja että strategia voidaan toteuttaa vain läheisessä 
yhteistyössä kolmansien maiden kanssa (poistetaan), kansainväliset organisaatiot 
mukaan luettuna,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou ja Giusto Catania

Tarkistus 4
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

B a. katsoo, että turvallisuuden ja oikeuden todellisen tasapainon lujittamisen olisi 
heijastuttava kaikkien niiden eri toimintalinjojen valmistelun ja täytäntöönpanon 
aikana, joita toteutetaan todellisen ja kestävän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen saavuttamiseksi,

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 5
1 kohta

1. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ottamaan huomioon parlamentin suositukset
käsitellessään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista strategiaa; 
muistuttaa, että parlamentilla on keskeinen merkitys vahvistettaessa EU:n ulkoisen 
toiminnan poliittista vastuullisuutta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou ja Giusto Catania

Tarkistus 6
2 a kohta (uusi)

2 a. toteaa huolestuneena, että sen sijaan, että Haagin ohjelmalla edistettäisiin ja 
suojeltaisiin ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia, se on pantu laajalti täytäntöön 
turvallisuutta koskevana suunnitelmana, jolla pyritään torjumaan terrorismia ja 
järjestäytynyttä rikollisuutta, ja maahanmuuttoa pidetään siinä pikemminkin 
uhkana kuin sosiaalisen kehityksen haasteena;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 7
3 kohta

3. kehottaa neuvostoa soveltamaan perustuslakiprosessin edetessä EU:sta tehdyn 
sopimuksen 42 artiklan yhdyskäytävälauseketta, sillä tämä toisi rikosasioissa tehtävää 
poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevat säännökset yhteisön puitteisiin, 
mikä lisäisi tehokkuutta, avoimuutta, vastuullisuutta sekä demokraattista ja 
oikeudellista valvontaa; kehottaa tästä syystä komissiota tekemään neuvostolle ennen 
lokakuuta 2007 virallisen ehdotuksen päätökseksi EU:sta tehdyn sopimuksen 42 
artiklan soveltamisesta; (poistetaan)

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 8
3 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 9
3 a kohta (uusi)

3 a. kehottaa neuvostoa kiirehtimään erityisesti rikostuomioita koskevan tiedon säilytystä, 
käyttöä ja vaihtoa sekä rikosoikeudellisissa menettelyissä EU:n alueella 
noudatettavien oikeuksien kodifiointia koskevien puitepäätösten hyväksymistä
(2004/0113(CNS));

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisco José Millán Mon

Tarkistus 10
4 kohta

4. suhtautuu myönteisesti strategiassa hahmoteltuihin periaatteisiin, erityisesti tarpeeseen 
luoda kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi 
ja yhteisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; tarpeeseen koordinoida lukuisat 
EU:n käytettävissä olevat eri välineet, jotta taataan tilanteen mukaan sovitettu ja 
johdonmukainen toiminta; sekä tarpeeseen koordinoida jäsenvaltioiden ja komission
toimet täydentävyyden varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi; katsoo, 
ottaen huomioon kuinka tärkeänä EU ja jäsenvaltiot pitävät vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomista, että kolmansien maiden 
kanssa kyseisillä aloilla tehtävän tiiviin yhteistyön on vaikutettava myönteisesti 
niiden suhteisiin EU:n kanssa, mikä antaa pontta tälle välttämättömälle 
yhteistyölle;

Or. es
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 11
5 kohta

5. muistuttaa, että on tarpeen järkeistää EU:n toimielinten työskentelyä ja nykyisten 
välineiden käyttöä sekä luoda kanava jäsenvaltioiden väliselle sekä kolmansien 
maiden kanssa käytävälle tiedonvaihdolle, jotta voidaan varmistaa vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen todella tasapainoinen kehitys 
kahdensuuntaisen ymmärryksen ja kunnioituksen pohjalta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 12
6 kohta

6. kehottaa Euroopan parlamenttia johdonmukaistamaan ulkosuhdetoimintaansa, johon 
osallistuu suuri joukko (poistetaan) toimijoita; kehottaa siksi yksinkertaistamaan 
ihmisoikeuksiin, demokraattiseen hallintotapaan ja oikeusvaltioon liittyviä toimia 
kolmansissa maissa ja turvallisuuspolitiikan ulkoisessa ulottuvuudessa (poistetaan);

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 13
8 kohta

Poistetaan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou ja Giusto Catania

Tarkistus 14
9 kohta

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 15
9 kohta

9. korostaa, että ETPP:n operaatioiden ja konfliktin jälkeisten vakauttamistehtävien 
suunnitteluprosessissa tulisi ottaa huomioon erilaisia yhteisön välineiden liitännäis- tai 
seurantatoimenpiteitä aloilla, jotka koskevat oikeusvaltiota, laitonta ase- ja 
huumekauppaa, naisilla ja lapsilla käytävää kauppaa sekä terrorismin ja 
järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 16
10 kohta

10. uskoo, että aika on kypsä poliittisten esteiden poistamiselle tiiviimmältä 
transatlanttiselta yhteistyöltä vapauden ja turvallisuuden, erityisesti naisten vapauden 
ja turvallisuuden, laajemmassa ulottuvuudessa, esimerkiksi huumekaupan, 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan alalla ja erityisesti ETTP:n 
tulevia Kosovon ja Afganistanin siviilioperaatioita silmällä pitäen;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 17
10 kohta

10. uskoo, että aika on kypsä poliittisten esteiden poistamiselle tiiviimmältä 
perusoikeuksien noudattamiseen perustuvalta transatlanttiselta yhteistyöltä vapauden 
ja turvallisuuden laajemmassa ulottuvuudessa, esimerkiksi huumekaupan,
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan alalla ja erityisesti ETTP:n 
tulevia Kosovon ja Afganistanin siviilioperaatioita silmällä pitäen;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 18
10 kohta

10. uskoo, että aika on kypsä poliittisten esteiden poistamiselle tiiviimmältä 
transatlanttiselta yhteistyöltä vapauden ja turvallisuuden laajemmassa ulottuvuudessa
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siten, että kunnioitetaan tiukasti perusarvoja, kuten demokratiaa, ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltiota ja kansainvälistä oikeutta, esimerkiksi huumekaupan, järjestäytyneen 
rikollisuuden, henkilötietojen vaihdon ja suojelun ja terrorismin torjunnan alalla ja 
erityisesti ETTP:n tulevia Kosovon ja Afganistanin siviilioperaatioita silmällä pitäen;
muistuttaa tähän liittyen Euroopan parlamentin vetoomuksista, joissa pyydetään 
sulkemaan Guantánamon laiton vankila, ja korostaa, että kyseisen keskuksen 
olemassaolo on kielteinen signaali tavasta, jolla terrorismia on torjuttava;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Stavros Lambrinidis

Tarkistus 19
10 a kohta (uusi)

10 a. kehottaa jäsenvaltioita edistämään yksittäin, kollektiivisesti ja kaikilla 
asianmukaisilla kahdenvälisillä ja kansainvälisillä foorumeilla maailmalla 
vallitsevien konfliktien diplomaattista ja rauhanomaista ratkaisemista samalla, kun 
vältetään kaksinaismoraalia Euroopan ulko-, turvallisuus- ja ihmisoikeuspolitiikassa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 20
11 kohta

11. vaatii EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden, erityisesti Euroopan neuvoston ja 
Etyjin, välisen yhteistyön parantamista ja korostaa, että alueellista vuoropuhelua ja 
yhteistyötä oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa tulee lisätä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou ja Giusto Catania

Tarkistus 21
11 kohta

11. vaatii EU:n ja kansainvälisten organisaatioiden välisen yhteistyön parantamista ja 
korostaa, että alueellista vuoropuhelua ja yhteistyötä oikeuteen, vapauteen ja 
turvallisuuteen liittyvissä asioissa tulee lisätä kulttuuristen, uskonnollisten ja muiden 
erojen kunnioituksen ja rakentavan hyväksymisen pohjalta;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Mikko

Tarkistus 22
12 kohta

12. kehottaa komissiota seuraamaan jatkuvasti (poistetaan) täytäntöönpanoa strategiassa 
asetettuihin tavoitteisiin ja painopisteisiin nähden ja raportoimaan tilanteesta 
vuosittain; kehottaa komissiota arvioimaan säännöllisesti varainkäytön tehokkuutta 
strategian kattamilla aloilla; kehottaa neuvostoa tarkastelemaan säännöllisesti 
saavutettua edistystä ja painopisteitä, sillä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen 
ulkoinen ulottuvuus kasvaa nopeasti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 23
Otsikko ennen 13 kohtaa

Turvallisuuden ja ihmisoikeuksien lujittaminen

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 24
13 kohdan 1 luetelmakohta

– tekemään kaikkein korkeimpien demokraattisten normien, ihmisoikeuksien, poliittisten 
vapauksien ja vakaiden instituutioiden edistämisestä EU:n ja kolmansien maiden välisten 
suhteiden välttämättömän ulottuvuuden; korostaa, että tämä on keskeistä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisen ulottuvuuden yleisten tavoitteiden kannalta,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 25
13 kohdan 1 luetelmakohta

– tekemään demokraattisten normien, ilman uskonnollista osatekijää, ihmisoikeuksien, 
poliittisten vapauksien ja vakaiden instituutioiden edistämisestä EU:n ja kolmansien 
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maiden välisten suhteiden välttämättömän ulottuvuuden; korostaa, että tämä on keskeistä 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisen ulottuvuuden yleisten tavoitteiden 
kannalta,

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 26
13 kohdan 3 luetelmakohta

– sisällyttämään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta kolmansien maiden kanssa 
käytävään vuoropuheluun kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä saadun todistusaineiston
ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot,

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 27
13 kohdan 5 luetelmakohta

– sisällyttämään kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin 
"ihmisoikeuslausekkeen" sekä arvioimaan näiden "ihmisoikeuslausekkeiden" ja muiden 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien lausekkeiden tehokkuutta siten, 
että kyseisten lausekkeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kaikkien sopimusten 
keskeyttämisen,

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Tatjana Ždanoka

Tarkistus 28
14 kohta

14. ilmaisee huolensa siitä, että eräissä kolmansissa maissa, joihin EU:lla on tiiviit siteet, 
(poistetaan) sitoutuminen perusoikeuksiin on puutteellista, ja vaatii (poistetaan) tästä 
asiasta käytävän vuoropuhelun tehostamista;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou ja Giusto Catania

Tarkistus 29
14 kohta

14. ilmaisee huolensa siitä, että eräissä kolmansissa maissa, joihin EU:lla on tiiviit siteet, 
(poistetaan) sitoutuminen perusoikeuksiin on puutteellista, ja on huolissaan myös 
siitä, millä tavoin EU itse noudattaa ihmisoikeuksia, kun tarkastellaan esimerkiksi 
CIA:n luovutusohjelmia koskevaa äskettäistä esimerkkiä sekä kyseisiin ohjelmiin 
liittyviä useiden jäsenvaltioiden kyseenalaisia toimia;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 30
14 kohta

14. ilmaisee huolensa siitä, että eräissä kolmansissa maissa, joihin EU:lla on tiiviit siteet, 
kuten Venäjän federaatiossa, jossa rikotaan erityisesti lehdistön- ja ilmaisunvapautta, 
sitoutuminen perusoikeuksiin on puutteellista, ja vaatii Venäjän kanssa tästä asiasta 
käytävän vuoropuhelun tehostamista;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 31
14 kohta

14. ilmaisee huolensa siitä, että eräissä kolmansissa maissa, joihin EU:lla on tiiviit siteet, 
erityisesti naapuruuspolitiikan edunsaajamaissa ja esimerkiksi Venäjän 
federaatiossa, sitoutuminen perusoikeuksiin on puutteellista, ja vaatii kyseisten 
maiden kanssa tästä asiasta käytävän vuoropuhelun tehostamista;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou ja Giusto Catania

Tarkistus 32
14 a kohta (uusi)

14 a. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita noudattamaan täysimääräisesti periaatetta, jonka 
mukaan henkilöitä ei luovuteta maihin, joissa heitä uhkaa kidutus, halventava 



AM\665105FI.doc 11/22 PE 388.537v01-00

FI

kohtelu tai kuolemanrangaistus;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania ja Adamos Adamou

Tarkistus 33
14 b kohta (uusi)

14 b. on huolissaan siitä, ettei kuolemanrangaistusta kielletä ja poisteta kansainvälisen 
sitoumuksen avulla, ja kehottaa Euroopan unionia tekemään kaikkensa tämän 
barbaarisuuden lopettamiseksi maissa, joiden kanssa sillä on tiiviit suhteet;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 34
14 a kohta (uusi)

14 a. on erittäin huolissaan EU:n kansalaisten riittämättömästä oikeussuojasta 
tapauksissa, joissa kolmansilla mailla on pääsy heidän henkilötietoihinsa, kuten 
matkustajatietoihin (PNR), rahoitustietoihin (SWIFT) ja televiestintätietoihin;
ilmaisee jälleen kerran huolestuneisuutensa PNR-sopimuksen ehtojen ja 
matkustajien riskiluokitukseen tarkoitetun ATS-järjestelmän välisistä ilmeisistä 
ristiriitaisuuksista, ja pahoittelee, ettei komissiolta tai neuvostolta ole toistaiseksi 
saatu selkeää ja tyydyttävää vastausta asiaan; toistaa komissiolle esittämänsä 
pyynnön tutkia, mihin Euroopan kansalaisia koskeviin henkilötietokategorioihin 
kolmansilla mailla on pääsy ja mitä ne hyödyntävät omassa lainkäytössään; korostaa, 
että tietoja olisi tarvittaessa vaihdettava EU:n ja Yhdysvaltain keskinäisestä 
oikeusavusta ja rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tekemän sopimuksen 
mukaisesti ja EU:n ja EY:n tietosuojalainsäädäntöä noudattaen; katsoo, että 
henkilötietojen jakamiseen on sovellettava asianmukaista oikeusperustaa ja sille on 
asetettava selvät säännöt ja ehdot ja että kansalaisten yksityisyyttä ja 
kansalaisvapauksia on suojattava asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 35
14 b kohta (uusi)

14 b. pahoittelee demokraattisen valvonnan puuttumista EU:n ja Yhdysvaltain välisissä 
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suhteissa, mikä johtuu komission ja neuvoston edustajista sekä Yhdysvaltain 
oikeusministeriön ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön edustajista 
muodostuvasta korkean tason kontaktiryhmästä, joka sulkee Euroopan parlamentin 
ja kansalliset parlamentit kyseisen vuoropuhelun ulkopuolelle;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Panayiotis Demetriou

Tarkistus 36
15 kohta

15. suosittelee yhtenäistä tietosuojapolitiikkaa, joka kattaa sekä ensimmäisen että 
kolmannen pilarin; muistuttaa, että niiden väliset erot vaikuttavat paitsi kansalaisten 
oikeuteen henkilötietojensa suojeluun myös lainvalvonnan tehokkuuteen ja 
jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen; kehottaa tätä tarkoitusta varten 
neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian ehdotuksen neuvoston 
puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä 
käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005)0475);

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 37
16 kohta

16. katsoo, että EU:n terrorisminvastaisen politiikan tulisi noudattaa kaikilta osin 
demokraattisen legitiimiyden, suhteellisuuden, tehokkuuden ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen periaatteita;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 38
16 kohta

16. katsoo, että EU:n terrorisminvastaisen politiikan tulisi noudattaa kaikilta osin 
legitiimiyden, suhteellisuuden, tehokkuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
periaatteita noudattaen näin Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n 
vankikuljetuksiin ja vankien laittomaan säilyttämiseen 14. helmikuuta 2007 
annetun päätöslauselman johtopäätöksiä;
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Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure, Javier Moreno Sánchez ja Claudio Fava

Tarkistus 39
16 a kohta (uusi)

16 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa panemaan kansainvälisen terrorismin torjunnan 
yhteydessä täytäntöön Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n 
vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen 
valiokunnan johtopäätökset, jotka Euroopan parlamentti hyväksyi 14. helmikuuta 
2007; suosittelee erityisesti kaikille Euroopan unionin toimielimille, että ne valvovat, 
etteivät jäsenvaltioiden turvallisuusmääräykset ole perusoikeuksien noudattamisen 
vastaisia, vaikka kyse olisi terrorismiin liittyvistä rikoksista epäillyistä henkilöistä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 40
18 a kohta (uusi)

18 a. muistuttaa, että on tarpeen arvioida kansainvälisten aloitteiden tehokkuutta 
terrorismin torjuntatoimien alalla (esim. käynnissä oleva US Patriot Act -säädöksen 
tarkistaminen); korostaa yhteisön oman terrorismin vastaisen politiikan tärkeyttä, 
sillä terrorismin vastaisten toimien teho paranee merkittävästi, jos EU puhuu yhdellä 
äänellä neuvotellessaan tällaisista toimista kolmansien maiden kanssa;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 41
19 kohta

19. palauttaa mieliin tarpeen tehostaa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa aloilla, 
jotka liittyvät terrorismin torjuntaan, terroristien värväystoiminnan ja rahoituksen 
estämiseen sekä kriittisten infrastruktuurien suojaamiseen siten, että kunnioitetaan
Euroopan unionin perusoikeuksia ja arvoja;

Or. fr
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Mikko

Tarkistus 42
19 kohta

19. palauttaa mieliin tarpeen tehostaa yhteistyötä kaikkien johtavien alueellisten 
valtioiden kanssa aloilla, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan, terroristien 
värväystoiminnan ja rahoituksen estämiseen sekä kriittisten infrastruktuurien 
suojaamiseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 43
20 kohta

20. kehottaa neuvostoa lisäämään vuoropuhelua muiden kolmansien maiden kanssa, 
tukemaan instituutioiden ja valmiuksien kehittämistä, kehittämään edelleen ja 
panemaan täytäntöön kansalliset toimintasuunnitelmat korruption torjumiseksi 
tehokkaasti (poistetaan); katsoo, että tällä alalla on tarpeen lisätä rahoitusta ja käyttää 
äskettäin perustettuja EU:n välineitä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 44
20 kohta

20. kehottaa neuvostoa lisäämään vuoropuhelua muiden kolmansien maiden kanssa, 
tukemaan instituutioiden ja valmiuksien kehittämistä, kehittämään edelleen ja 
panemaan täytäntöön kansalliset toimintasuunnitelmat korruption torjumiseksi 
tehokkaasti sekä (poistetaan) katsoo, että tällä alalla on tarpeen lisätä rahoitusta ja 
käyttää äskettäin perustettuja EU:n välineitä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Sophia in 't Veld

Tarkistus 45
21 kohta

21. kehottaa valtioita, jotka eivät vielä ole niin tehneet, allekirjoittamaan ja/tai 
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ratifioimaan korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen, kansainvälisen 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä sen 
maahanmuuttajien salakuljetusta, ihmiskauppaa ja ampuma-aseiden laitonta 
valmistusta ja kauppaa koskevat kolme lisäpöytäkirjaa sekä luovuttamista ja salaista
säilyttämistä koskevan YK:n kiellon;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 46
22 kohta

22. kehottaa neuvostoa vaatimaan EU:n kolmansia kumppanimaita – elleivät ne ole jo niin 
tehneet – solmimaan yhtenäiset luovutussopimukset käyttäen mallina Yhdysvaltain 
kanssa neuvoteltuja sopimuksia luovuttamisesta ja keskinäisestä oikeusavusta 
rikosasioissa epäiltyjen terroristien ja rikollisten luovuttamiseksi oikeudenkäyntiä 
varten; on tärkeätä, että terrorismista epäillyt henkilöt saavat asianmukaisen 
oikeudenkäynnin; EU ei saa myöskään luovuttaa terrorismista epäiltyjä henkilöitä 
kumppanimaihin, joissa heitä uhkaa kidutus ja/tai kuolemantuomio;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 47
27 a kohta (uusi)

27 a. katsoo, että kaikkiin kolmansien maiden kanssa tietojenvaihdosta tehtyihin 
sopimuksiin on sisällytettävä vastavuoroisuutta koskeva velvoite ja niiden on 
perustuttava kaikkein tiukimpiin arkaluonteisia tietoja koskeviin normeihin;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Marianne Mikko

Tarkistus 48
28 a kohta (uusi)

28 a. huomauttaa, että Euroopan unionin ja Venäjän välistä yhteistyötä on parannettava 
huomattavasti, jotta voidaan vähentää epävakautta aiheuttavia lähteitä Euroopan 
unionissa ja Euroopan naapuruuspolitiikan alueella, kuten piilevät konfliktit 
Moldovassa ja Georgiassa sekä väkivaltaiset radikaalisuuntaukset 
venäläisvähemmistöjen keskuudessa EU:n jäsenvaltioissa;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 49
29 kohta

29. suhtautuu myönteisesti luovuttamista ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa 
koskeviin EU:n ja Yhdysvaltojen sopimuksiin, joita voidaan pitää todellisena 
menestyksenä; toteaa, että Yhdysvaltain kongressi on käynnistänyt kyseisten 
sopimusten ratifiointimenettelyn, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita samaan, ja pitää 
Eurojustin ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyösopimusta tervetulleena;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 50
30 kohta

30. kehottaa Yhdysvaltoja ja kaikkia muita maita, jotka vaativat maahantuloviisumin 
tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden kansalaisilta, poistamaan välittömästi tämän 
viisumijärjestelmän ja kohtelemaan kaikkia EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia 
yhtäläisesti; pahoittelee, että Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmaan ehdotettuihin 
muutoksiin sisältyy uusi "tietojenvaihtolauseke" (PNR- eli 
matkustajarekisteritietolauseke), ja muistuttaa, ettei kahdenvälisten sopimusten 
tekeminen tällä alalla ole hyväksyttävää ja että on tehtävä ainoastaan EU:n ja 
Yhdysvaltojen välisiä sopimuksia;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 51
30 a kohta (uusi)

30 a. katsoo, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat perustavanlaatuisia ja lojaaleja 
liittolaisia terrorismin torjunnassa ja että siten tämän lainsäädännöllisen kehyksen 
olisi muodostettava perusta mahdollisesta kansainvälisestä sopimuksesta käytäville 
neuvotteluille, jolloin lähtökohtana on, että SWIFT on belgialaisena yhdistyksenä 
Belgian lainsäädännön alainen ja siten vastuussa siitä, että tietoja käsitellään 
direktiivin 95/46 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti; korostaa, että siten olisi luontevaa 
velvoittaa SWIFT joko lopettamaan nykyinen käytänteensä, että EU:n kansalaisia 
ja yrityksiä koskeva tieto välitetään Yhdysvaltain toimipaikalle, tai siirtämään 
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tietokannan toimipaikka pois Yhdysvaltain lainkäyttövallasta; vaatii, että tässä 
kansainvälisessä sopimuksessa on määrättävä tarvittavista takuista tietojen 
väärinkäyttöä vastaan taloudellisessa ja liiketoiminnallisessa tarkoituksessa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 52
31 kohta

31. painottaa, että tehokas rajavalvonta on tärkeää laittoman maahanmuuton 
torjumiseksi ja se voi osoittautua hyödylliseksi joissakin järjestäytyneen 
rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa koskevissa tapauksissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 53
32 kohta

32. suosittelee, että Frontexille annetaan toiminnallinen rooli ulkorajojen hallinnassa 
lisäämällä sen toimintavalmiuksia ja myöntämällä sille riittävät taloudelliset, tekniset 
ja henkilöresurssit noudattaen jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja keskinäisen 
avunannon periaatetta, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden tulee jakaa unionin 
ulkorajojen hallinnasta syntyvä taakka;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 54
32 kohta

32. suosittelee, että Frontexille annetaan toiminnallinen rooli ulkorajojen hallinnassa siten, 
että vältetään Euroopan unionin ulkorajojen militarisointi;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marian-Jean Marinescu

Tarkistus 55
32 a kohta (uusi)

32 a. kehottaa antamaan lisätukea uusille jäsenvaltioille niiden jatkuvissa pyrkimyksissä 
turvata uudet itäiset ulkorajat mahdollisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi ja 
torjumiseksi;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Francisco José Millán Mon

Tarkistus 56
32 a kohta (uusi)

32 a. kehottaa komissiota ja neuvostoa tekemään kaikkensa, jotta alkuperä- ja 
kauttakulkumaiden viranomaiset saadaan tekemään todellista yhteistyötä EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden kanssa laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja 
ihmiskauppaa käyvien järjestöjen torjumiseksi; pyytää lisäksi komissiota ja 
neuvostoa arvioimaan säännöllisesti, millä tavoin kyseiset kolmannet maat tekevät 
yhteistyötä laittoman maahanmuuton alalla ja korostaa tässä yhteydessä neuvoston 
vuonna 2003 Thessalonikin Eurooppa-neuvoston pyynnöstä perustaman 
kolmansien maiden seuranta- ja arviointijärjestelmän merkitystä laittoman 
maahanmuuton torjunnassa;

Or. es

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 57
34 kohta

34. suosittelee, että neuvosto hyväksyy kattavan EU:n maahanmuuttopolitiikan, joka 
sisältää asianmukaisia toimenpiteitä ensisijaisesti laillisen (poistetaan) maahanmuuton 
asettamiin haasteisiin vastaamiseksi, ja vasta sen jälkeen laatii laittomien 
maahanmuuttajien palautusta koskevan suunnitelman; vaatii tässä yhteydessä 
Tampereen huippukokouksessa kahdeksan vuotta sitten hyväksyttyjen ja Lahdessa 
pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvistettujen päätelmien 
täytäntöönpanoa;

Or. it
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Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure ja Javier Moreno Sánchez

Tarkistus 58
34 kohta

34. suosittelee, että neuvosto hyväksyy kattavan EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan, 
joka sisältää asianmukaisia toimenpiteitä sekä laillisen että laittoman maahanmuuton 
asettamiin haasteisiin vastaamiseksi; vaatii tässä yhteydessä Tampereen 
huippukokouksessa kahdeksan vuotta sitten hyväksyttyjen ja Lahdessa pidetyssä 
Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvistettujen päätelmien, Haagin ohjelman sekä 
joulukuussa 2006 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmien, joissa 
todettiin tarve soveltaa vuonna 2005 hyväksyttyä globaalia 
maahanmuuttostrategiaa, täytäntöönpanoa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 59
35 kohta

35. muistuttaa, että maahanmuutosta voi olla huomattavaa hyötyä, jos sitä hallinnoidaan 
oikein, yhteisvastuullisesti ja kumppanuusyhteistyössä kolmansien maiden kanssa, ja 
että maahanmuuttajien kotouttamisen tulisi olla tulevan eurooppalaisen 
maahanmuuttopolitiikan keskeinen osatekijä; korostaa, että EU:n toimet (poistetaan)
on toteutettava osana globaalia politiikkaa, johon sisältyy sekä kolmansille maille
maahanmuuttovirtojen hallinnassa annettava tuki että tehokas 
kehitysyhteistyöpolitiikka, ja niissä on otettava huomioon kulloinenkin taloudellinen 
ja yhteiskunnallinen tilanne sekä puututtava muuttoliikkeen todellisiin syihin 
asianomaisissa maissa;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Maria Carlshamre

Tarkistus 60
35 kohta

35. muistuttaa, että maahanmuutosta voi olla huomattavaa hyötyä, jos sitä hallinnoidaan 
oikein, yhteisvastuullisesti ja kumppanuusyhteistyössä kolmansien maiden kanssa, ja 
että maahanmuuttajien kotouttamisen tulisi olla tulevan eurooppalaisen 
maahanmuuttopolitiikan keskeinen osatekijä; korostaa, että EU:n toimet, joilla 
pyritään parantamaan kolmansien maiden valmiuksia hallita muuttovirtoja ja omia 
rajojaan, on toteutettava osana tehokasta kehitysyhteistyöpolitiikkaa, ja niissä on 
otettava huomioon kulloinenkin taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne sekä 
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puututtava muuttoliikkeen todellisiin syihin, kuten köyhyyteen ja ihmisoikeuksien 
laiminlyöntiin, asianomaisissa maissa;

Or. sv

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 61
35 a kohta (uusi)

35 a. muistuttaa, että laitonta maahanmuuttoa voidaan hallita ainoastaan tekemällä 
konkreettista ja solidaarista yhteistyötä maahanmuuttajien alkuperämaiden kanssa 
erityisesti tukemalla kyseisten maiden kehitysyhteistyötä;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 62
37 kohta

37. vaatii, että perustetaan ilman aiheetonta viivästystä oikeudenmukainen ja tehokas 
yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, ja kehottaa neuvostoa poistamaan 
kaikki esteet sen luomisen tieltä luopumalla lopullisesti turvallisten kolmansien 
maiden luettelon laatimisesta ja rajahallinnon ulkoistamisesta (mihin sisältyy 
vastaanotto- ja pidätyskeskusten perustaminen Euroopan unionin ulkopuolelle);

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 63
38 kohta

38. (poistetaan) muistuttaa, että palauttamiselle tarvitaan selkeät, läpinäkyvät ja 
tasapuoliset yhteiset säännöt, mutta vasta sen jälkeen, kun on luotu uusia kanavia 
lailliselle maahanmuutolle; on huolissaan siitä, että EU:n puolesta allekirjoitetuissa 
takaisinottosopimuksissa turvapaikanhakijoita ei nimenomaisesti suljeta sopimusten 
soveltamisalan ulkopuolelle ja että niihin näin ollen voidaan sisällyttää sellaisten 
turvapaikanhakijoiden takaisinottaminen, joiden hakemuksesta ei vielä ole päätetty tai 
joiden hakemus on hylätty tai joiden hakemusta ei ole otettu käsiteltäväksi "turvallisen 
kolmannen maan" käsitteen soveltamisen perusteella; vaatii suojatoimia, joilla taataan 
palauttamiskieltoperiaatteen noudattaminen;
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Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 64
38 kohta

38. pitää takaisinottosopimusten tekemistä osana laittoman maahanmuuton vastaista 
strategiaa; muistuttaa, että palauttamiselle tarvitaan selkeät, läpinäkyvät ja tasapuoliset 
yhteiset säännöt; on huolissaan siitä, että EU:n puolesta allekirjoitetuissa 
takaisinottosopimuksissa turvapaikanhakijoita ei nimenomaisesti suljeta sopimusten 
soveltamisalan ulkopuolelle ja että niihin näin ollen voidaan sisällyttää sellaisten 
turvapaikanhakijoiden takaisinottaminen, joiden hakemuksesta ei vielä ole päätetty 
(poistetaan); vaatii suojatoimia, joilla taataan palauttamiskieltoperiaatteen 
noudattaminen;

Or. fr

Tarkistuksen esittäjä(t): Giusto Catania

Tarkistus 65
39 kohta

39. suosittelee, että yhteisön takaisinottopolitiikan yhteydessä laaditaan ohjeet 
viisuminsaannin helpottamisesta kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja 
varten, aina kun tämä on mahdollista ja vastavuoroisuuden pohjalta, todellisen 
kumppanuuden kehittämiseksi muuttoliikkeiden hallintaa koskevissa kysymyksissä; 
kehottaa neuvostoa alentamaan viisumien kustannuksia, jotta kannustetaan 
demokraattista kehitystä ENP:n kohdemaissa ja vältetään luomasta turvallisuuden 
nimissä uusia esteitä tavallisille laillisille matkustajille, sekä luopumaan biometristen 
viisumien käyttöönotosta, joiden kustannukset olisivat kaiken lisäksi liiallisia ja 
Euroopan unionin talousarvion kannalta kestämättömiä;

Or. it

Tarkistuksen esittäjä(t): Martine Roure

Tarkistus 66
39 kohta

39. (poistetaan) kehottaa neuvostoa alentamaan viisumien kustannuksia, jotta 
kannustetaan demokraattista kehitystä ENP:n kohdemaissa ja vältetään luomasta 
turvallisuuden nimissä uusia esteitä tavallisille laillisille matkustajille;
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Or. fr


