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Tarkistus 1
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1990 
antamansa päätöslauselman ETY:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston välillä 
solmittavan vapaakauppasopimuksen 
merkityksestä,

– ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1990 
antamansa päätöslauselman,

Or. es

Tarkistus 2
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2010 
laatimansa mietinnön Välimeren 
unionista,

Or. es

Tarkistus 3
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 a viite (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Rocardin laatiman 
Euroopan parlamentin mietinnön 
Uudistukset arabimaailmassa: mikä on 
Euroopan unionin strategia? 
(INI/2006/2172),

Or. en
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Tarkistus 4
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 viite 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen 
188 c artiklan ja 188 n artiklan 6 kohdan 
a alakohdan v alakohdan, joiden mukaan 
neuvoston on saatava parlamentin 
hyväksyntä ennen sellaisten 
kansainvälisten sopimusten tekemistä, 
jotka kattavat aloja, joilla sovelletaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä,

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen
207 artiklan ja 218 artiklan, joiden 
mukaan neuvoston on saatava parlamentin 
hyväksyntä ennen sellaisten 
kansainvälisten sopimusten tekemistä, 
jotka kattavat aloja, joilla sovelletaan 
tavallista lainsäätämisjärjestystä,

Or. fr

Tarkistus 5
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 
vuonna 1998 antaman julistuksen 
yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntaelinten 
oikeudesta ja velvollisuudesta edistää ja 
suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
(tunnetaan myös nimellä julkilausuma 
ihmisoikeuksien puolustajista),

Or. fr
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Tarkistus 6
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että Persianlahden aluetta 
tarkasteltaessa on otettava nykyään 
huomioon, että Persianlahden 
yhteistyöneuvoston (GCC) jäsenvaltiot 
muodostavat uuden maailmanlaajuisen 
talousalueen,

A. katsoo, että Persianlahden aluetta 
tarkasteltaessa on otettava nykyään 
huomioon, että Persianlahden 
yhteistyöneuvoston (GCC) jäsenvaltiot 
muodostavat uuden maailmanlaajuisen 
talousalueen, panee merkille, että EU on 
GCC:n toiseksi tärkein kauppakumppani 
ja että GCC on EU:n viidenneksi suurin 
vientimarkkina,

Or. en

Tarkistus 7
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia 
(Irakin vakauttaminen, Iranin 
ydinohjelma, islamistinen terrorismi, 
merirosvous, Jemen), ja että GCC on 
toistaiseksi ainoa vakaa alueellinen 
järjestö, joka perustuu monenvälisyyteen ja 
yhteistyöhön,

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia 
vaikutuksia, ja että GCC on toistaiseksi 
ainoa vakaa alueellinen järjestö, joka 
perustuu monenvälisyyteen ja 
yhteistyöhön,

Or. es
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Tarkistus 8
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan Β kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia
(Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
islamistinen terrorismi, merirosvous, 
Jemen), ja että GCC on toistaiseksi ainoa 
vakaa alueellinen järjestö, joka perustuu 
monenvälisyyteen ja yhteistyöhön,

Β. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia
(Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
terrorismi, merirosvous, Jemen), ja että 
GCC on toistaiseksi ainoa vakaa
alueellinen järjestö, joka perustuu 
monenvälisyyteen ja yhteistyöhön,

Or. el

Tarkistus 9
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia 
(Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
islamistinen terrorismi, merirosvous, 
Jemen), ja että GCC on toistaiseksi ainoa 
vakaa alueellinen järjestö, joka perustuu 
monenvälisyyteen ja yhteistyöhön,

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia 
(Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
rauhaan pyrkiminen Lähi-idässä, jatkuva 
terrorismin uhka, merirosvous, Jemen), ja 
että GCC on toistaiseksi ainoa vakaa 
alueellinen järjestö, joka perustuu 
monenvälisyyteen ja yhteistyöhön,

Or. en
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Tarkistus 10
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia 
(Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
islamistinen terrorismi, merirosvous, 
Jemen), ja että GCC on toistaiseksi ainoa 
vakaa alueellinen järjestö, joka perustuu 
monenvälisyyteen ja yhteistyöhön,

B. katsoo, että Persianlahden 
geopoliittisessa ympäristössä on 
turvallisuushaasteita, joilla on 
maailmanlaajuisia ja alueellisia vaikutuksia 
(Irakin vakauttaminen, Iranin ydinohjelma, 
islamistinen terrorismi, merirosvous, 
Darfur, Jemen), ja että GCC on toistaiseksi 
ainoa vakaa alueellinen järjestö, joka 
perustuu monenvälisyyteen ja 
yhteistyöhön,

Or. fr

Tarkistus 11
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Persianlahden 
alue on EU:lle elintärkeä alue ja että 
moninapaisessa ja keskinäisen 
riippuvuuden maailmassa tällaisilla 
kumppanuuksilla voidaan vastata 
poliittisiin ja turvallisuushaasteisiin,

Or. el
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Tarkistus 12
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että useissa GCC:n 
jäsenvaltioissa meneillään olevassa 
taloudellisten rakenteiden vapauttamisessa 
ja monipuolistamisessa luodaan uutta 
sisäistä, poliittista (perustuslakiuudistukset, 
poliittinen osallistuminen, toimielinten 
vahvistaminen) ja yhteiskunnallista 
(järjestöverkoston muodostuminen, 
työnantajien liitot, naisten asema) 
dynamiikkaa, jota on edistettävä ja 
tuettava,

D. katsoo, että useissa GCC:n 
jäsenvaltioissa meneillään olevassa 
taloudellisten rakenteiden vapauttamisessa 
ja monipuolistamisessa luodaan uutta 
sisäistä, poliittista (perustuslakiuudistukset, 
poliittinen osallistuminen, toimielinten 
vahvistaminen) ja yhteiskunnallista 
(järjestöverkoston muodostuminen, 
työnantajien liitot, naisten pääsy 
vastuullisiin virkoihin) dynamiikkaa, jota 
on edistettävä ja tuettava,

Or. fr

Tarkistus 13
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. katsoo, että useissa GCC:n 
jäsenvaltioissa meneillään olevassa 
taloudellisten rakenteiden 
vapauttamisessa ja monipuolistamisessa 
luodaan uutta sisäistä, poliittista 
(perustuslakiuudistukset, poliittinen 
osallistuminen, toimielinten 
vahvistaminen) ja yhteiskunnallista 
(järjestöverkoston muodostuminen, 
työnantajien liitot, naisten asema) 
dynamiikkaa, jota on edistettävä ja 
tuettava,

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 14

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että kaikki kuusi 
jäsenvaltiota ovat perinnöllisiä 
monarkioita, joissa poliittista edustusta on 
rajoitettu, erityisesti naisten osalta, ja että 
useimmissa maissa ei ole vaaleilla valittua 
parlamenttia,

Or. en

Tarkistus 15
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon siirtotyöläisten 
puutteelliset ja sietämättömät elin- ja 
työolot, vaikka heillä on keskeinen asema 
monilla talouden aloilla GCC:n 
jäsenvaltioissa;

Or. fr

Tarkistus 16

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D b kappale (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D b. ottaa huomioon, että ulkomaalaiset, 
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erityisesti naispuoliset kotiapulaiset, 
muodostavat lähes 40 prosenttia eräiden 
GCC-valtioiden kokonaisväestöstä, ja että 
Yhdistyneissä arabiemiraateissa tämä 
osuus on noin 80 prosenttia,

Or. en

Tarkistus 17
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että koska GCC:n 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
eteläisissä naapurivaltioissa tekemät 
investoinnit ovat tärkeitä, Euroopan, 
Välimeren ja Persianlahden valtioiden 
välisen yhteistyön avulla on luotava 
yhteisvaikutuksia,

E. katsoo, että koska GCC:n 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
eteläisissä naapurivaltioissa tekemät 
investoinnit ja yhteiset haasteet ovat 
tärkeitä, Euroopan, Välimeren ja 
Persianlahden valtioiden välisen yhteistyön 
avulla on luotava yhteisvaikutuksia,

Or. es

Tarkistus 18
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. katsoo, että koska GCC:n 
jäsenvaltioiden Euroopan unionin 
eteläisissä naapurivaltioissa tekemät 
investoinnit ovat tärkeitä, Euroopan, 
Välimeren ja Persianlahden valtioiden 
välisen yhteistyön avulla on luotava 
yhteisvaikutuksia,

E. katsoo, että koska GCC-valtioiden
Euroopan unionin eteläisissä 
naapurivaltioissa tekemät investoinnit ovat 
tärkeitä, Euroopan, Välimeren ja 
Persianlahden valtioiden välisen yhteistyön 
avulla on luotava yhteisvaikutuksia,

Or. fr
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Tarkistus 19
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. ottaa huomioon GCC-maiden 
kasvavan vaikutusvallan arabi- ja 
muslimimaailmassa ja niiden merkittävän 
aseman kulttuurien välisessä 
vuoropuhelussa,

Or. fr

Tarkistus 20
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. ottaa huomioon, että tarvitaan EU:n 
selvää kantaa ja kestävää sitoutumista 
Persianlahden alueella, jotta EU 
varmistaisi paremman näkyvyyden ja 
strategisen läsnäolon alueella,

Or. es

Tarkistus 21
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. palauttaa mieleen, että EU:n ja GCC:n 
välisen vapaakauppasopimuksen 
tekeminen on edelleen ensisijainen tavoite 
ja että mahdollinen epäonnistuminen olisi 
molempien osapuolten etujen vastaista;
korostaa, että kyseisen sopimuksen 

Poistetaan.
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tekeminen merkitsee näiden 
monenvälisyyden ja integraation 
valinneen kahden yksikön uskottavuuden 
vastavuoroista tunnustamista;

Or. es

Tarkistus 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. unionin läsnäolo Persianlahden 
alueella on rajallista, joten EU:n uuden 
ulkosuhdehallinnon puitteissa toteutetun 
yhdennetyn tiedotuspolitiikan pitäisi 
edesauttaa Euroopan unionia koskevan 
kohdennetun ja tehokkaan tiedotuksen 
kehittämistä Persianlahden maissa;

Or. fr

Tarkistus 23
Raimon Obiols

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että EU:n on kehitettävä 
alueella strategia, jonka tarkoituksena on 
vahvistaa suhteita Persianlahden 
yhteistyöneuvostoon tukemalla alueen 
integraatioprosessia ja edistämällä 
kahdenvälisiä suhteita GCC-maiden 
kanssa;

Or. es
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Tarkistus 24
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että Euroopan unionin on 
ehdotettava sellaista strategista 
kumppanuutta GCC:n ja sen 
jäsenvaltioiden kanssa, joka vastaa näiden 
kahden yhteenliittymän kansainvälistä 
asemaa; korostaa, että tätä varten on 
tärkeää järjestää säännöllisiä 
huippukokouksia valtioiden ja hallitusten 
päämiesten välillä;

2. korostaa, että tavoitteena on strateginen 
kumppanuus GCC:n ja sen jäsenvaltioiden 
kanssa, joka vastaa näiden kahden 
yhteenliittymän kansainvälistä asemaa 
korostaa, että tätä varten on tärkeää 
järjestää säännöllisiä huippukokouksia 
valtioiden ja hallitusten päämiesten välillä;

Or. el

Tarkistus 25
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
2 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. katsoo, että Euroopan unionin on 
ehdotettava sellaista strategista 
kumppanuutta GCC:n ja sen 
jäsenvaltioiden kanssa, joka vastaa näiden 
kahden yhteenliittymän kansainvälistä 
asemaa; korostaa, että tätä varten on 
tärkeää järjestää säännöllisiä 
huippukokouksia valtioiden ja hallitusten 
päämiesten välillä;

2. katsoo, että Euroopan unionin on 
ehdotettava sellaista strategista 
kumppanuutta GCC:n ja sen 
jäsenvaltioiden kanssa, joka vastaa näiden 
kahden yhteenliittymän kansainvälistä 
asemaa; korostaa, että tätä varten on 
tärkeää järjestää säännöllisiä 
huippukokouksia valtioiden ja hallitusten 
päämiesten välillä riippumatta käynnissä 
olevien neuvotteluiden kehittymisestä;

Or. fr
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Tarkistus 26
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. korostaa myös tasavertaisen 
yhteistyö- ja keskustelukumppanuuden 
tärkeyttä pitäen mielessä yhteisöjen erot ja 
mahdollisuudet yhteistyön ja 
vuoropuhelun laajentamiseen eri aloilla;

Or. en

Tarkistus 27
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa osoitetaan aiempaa 
enemmän varoja kyseiselle alueelle ja että 
sinne perustetaan uusia diplomaattisia 
edustustoja, jotka parantavat näkyvyyttä, 
sekä kehottaa edistämään poliittista 
vuoropuhelua ja tehostamaan unionin 
toimintaa; painottaa, että eriytetty 
kahdenvälinen lähestymistapa sellaisia 
valtioita kohtaan, jotka ovat halukkaita 
tehostamaan yhteistyötään, väistämättä 
täydentää ja vahvistaa monenvälistä 
toimintaa;

3. pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa 
käyttämään kyseiselle alueelle 
kohdistettuja varoja ja lisäämään 
edustustojen henkilöstöä, jotta ne voivat 
auttaa parantamaan näkyvyyttä, sekä 
kehottaa edistämään poliittista 
vuoropuhelua ja tehostamaan unionin 
toimintaa painottaa, että eriytetty 
kahdenvälinen lähestymistapa sellaisia 
valtioita kohtaan, jotka ovat halukkaita 
tehostamaan yhteistyötään, väistämättä 
täydentää ja vahvistaa monenvälistä 
toimintaa;

Or. el
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Tarkistus 28
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa osoitetaan aiempaa 
enemmän varoja kyseiselle alueelle ja että 
sinne perustetaan uusia diplomaattisia 
edustustoja, jotka parantavat näkyvyyttä, 
sekä kehottaa edistämään poliittista 
vuoropuhelua ja tehostamaan unionin 
toimintaa; painottaa, että eriytetty 
kahdenvälinen lähestymistapa sellaisia 
valtioita kohtaan, jotka ovat halukkaita 
tehostamaan yhteistyötään, väistämättä 
täydentää ja vahvistaa monenvälistä 
toimintaa;

3. pyytää, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa osoitetaan aiempaa 
enemmän varoja kyseiselle alueelle ja että 
sinne perustetaan uusia diplomaattisia 
edustustoja, jotka parantavat näkyvyyttä, 
sekä kehottaa edistämään poliittista 
vuoropuhelua ja tehostamaan unionin 
toimintaa; korostaa, että näiden varojen 
pitäisi tulla ennen kaikkea unionin 
ulkosuhdehallinnon nykyisten varojen 
uudelleen kohdistamisesta; painottaa, että 
eriytetty kahdenvälinen lähestymistapa 
sellaisia valtioita kohtaan, jotka ovat 
halukkaita tehostamaan yhteistyötään, 
väistämättä täydentää ja vahvistaa 
monenvälistä toimintaa ja tämän vuoksi 
kehottaa komissiota ja unionin 
ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkeaa edustajaa tarkastelemaan 
tällaisen kahdenvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 29
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
3 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. pyytää, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa osoitetaan aiempaa 
enemmän varoja kyseiselle alueelle ja että 
sinne perustetaan uusia diplomaattisia 
edustustoja, jotka parantavat näkyvyyttä, 
sekä kehottaa edistämään poliittista 
vuoropuhelua ja tehostamaan unionin 

3. pyytää, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa osoitetaan aiempaa 
enemmän henkilöstöä kyseiselle alueelle ja 
että sinne perustetaan jokaiseen GCC:n 
jäsenvaltioon uusia EU:n diplomaattisia 
edustustoja, jotka näin parantavat 
näkyvyyttä, sekä kehottaa edistämään 



PE452.877v01-00 16/40 AM\840031FI.doc

FI

toimintaa; painottaa, että eriytetty 
kahdenvälinen lähestymistapa sellaisia 
valtioita kohtaan, jotka ovat halukkaita 
tehostamaan yhteistyötään, väistämättä 
täydentää ja vahvistaa monenvälistä 
toimintaa;

poliittista vuoropuhelua ja tehostamaan 
unionin toimintaa; pyytää, että EU:n 
jäsenvaltiot, joilla on diplomaattisia 
edustustoja alueella, toimivat 
johdonmukaisesti EU:n politiikan kanssa;
painottaa, että eriytetty kahdenvälinen 
lähestymistapa GCC-valtioita kohtaan, 
jotka ovat halukkaita tehostamaan 
yhteistyötään EU:n kanssa, väistämättä 
täydentää ja vahvistaa monenvälistä 
toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 30
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa

Or. en
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Tarkistus 31
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa,
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, työntekijöiden, myös 
siirtotyöläisten, oikeuksia; korostaa, että 
on tärkeää kunnioittaa sanan- ja 
mielipiteenvapautta ja uskonnonvapautta 
ja että on turvattava vähemmistöjen, myös 
uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet; 
korostaa, että naisten oikeudet, 
sukupuolten tasa-arvo ja toimet 
sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän torjumiseksi 
vaativat erityistä huomiota; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

Or. el

Tarkistus 32
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa GCC:n jäsenvaltioissa
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen kannustaa näitä valtioita 
jatkamaan toimiaan ja kehottaa niitä 
edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
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työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja mielipiteen- sekä 
uskonnonvapautta; kehottaa GCC:n 
jäsenvaltioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista pyytää GCC:n jäsenvaltioita 
erityisesti
– ryhtymään aloitteisiin, joilla edistetään 
naisten pääsyä työmarkkinoille ja 
koulutukseen poistamalla kaikenlainen 
sukupuoleen perustuva syrjintä ja muut 
tapoihin tai lakeihin perustuvat 
määräykset, mukaan lukien 
henkilökohtaista asemaa koskevat 
määräykset;
– lakkauttamaan siirtotyöläisille 
pakollisen kummijärjestelmän ja 
jatkamaan työlainsäädännön uudistuksia, 
jotta varmistetaan täysimääräisen 
oikeussuojan ja sosiaaliturvan 
toteutuminen kaikille työntekijöille, myös 
siirtotyöläisille ja kotiapulaisille;
– estämään rankaisematta jättämisen, 
varmistamaan oikeuslaitoksen 
riippumattomuuden ja vahvistamaan 
oikeusalan ammattilaisten asemaa;
– hyväksymään kuolemanrangaistusten ja 
silpomisrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämisen ihmisruumiin 
koskemattomuuden kunnioittamisen 
perusteella;

Or. fr

Tarkistus 33
Konrad Szymański

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 



AM\840031FI.doc 19/40 PE452.877v01-00

FI

havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä omantunnon-, uskonnon,
sanan- ja mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

Or. en

Tarkistus 34
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista; kehottaa tekemään 
siirtotyöläisiä koskevia välttämättömiä 
uudistuksia, jotta kattava työntekijöiden 
suojelu ulotetaan myös kotiapulaisiin ja 
varmistetaan, että työlainsäädäntö 
pannaan täytäntöön kaikkien 
työntekijöiden kohdalla ja edistetään 
naisten osallistumista tasa-arvoisesti 
työmarkkinoille;

Or. en
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Tarkistus 35
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
4 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kehottaa 
Persianlahden valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

4. palauttaa mieleen viime vuosina 
useimmissa Persianlahden valtioissa 
havaitun yhteiskunnallisen ja poliittisen 
kehityksen; kannustaa Persianlahden 
valtioita jatkamaan toimiaan ja kehottaa 
niitä edistämään aiempaa voimakkaammin 
ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, 
työntekijöiden, myös siirtotyöläisten, 
oikeuksia sekä sanan- ja 
mielipiteenvapautta; kannustaa jatkuvaan 
vuoropuheluun näistä asioista EU:n ja 
GCC:n välillä; kehottaa Persianlahden 
valtioita kuuntelemaan 
kansalaisyhteiskuntaa sekä edistämään 
paikallisten rakenteiden ja järjestöjen 
perustamista;

Or. en

Tarkistus 36
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa GCC-maiden hallituksia 
toimimaan yhdessä ja ratkaisemaan 
yhteistyön hengessä ihmisoikeuksiin 
liittyviä ongelmia alueella erityisesti 
asioissa, jotka liittyvät sukupuolten tasa-
arvoon, bidun-ryhmään kuuluvien 
valtiottomien henkilöiden tilanteeseen, 
sanan- ja kokoontumisvapauden 
rajoituksiin, mukaan lukien ay-oikeudet 
ja tarve varmistaa oikeuslaitoksen 
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riippumattomuus ja oikeus 
oikeudenmukaisiin ja ripeisiin 
oikeudenkäynteihin; vaatii, että 
ehdotuksiin poliittisen vuoropuhelun 
lisäämiseksi GCC:n kanssa sisällytetään 
ihmisoikeusvuoropuhelu teknisellä ja 
poliittisella tasolla;

Or. en

Tarkistus 37

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa GCC-maita kumoamaan 
kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevaan yleissopimukseen, 
yleissopimukseen lapsen oikeuksista ja 
kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista 
koskevaan kansainväliseen 
yleissopimukseen tekemänsä varaukset ja 
ratifioimaan valinnaisen pöytäkirjan; 
korostaa myös siirtotyöläisiä koskevan 
YK:n yleissopimuksen ja ILO:n 
yleissopimusten 97 ja 143 ratifioinnin ja 
täytäntöönpanon merkitystä;

Or. en

Tarkistus 38
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa, että on huolehdittava 
kiireellisesti erityisesti siirtotyöläisten 
kansalaisoikeuksista vuoden 2009 ILOn 
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raportin "pakkokeinojen kustannukset" 
mukaisesti ja etenkin oikeudesta 
oikeudenmukaiseen palkkaan ja 
kohteluun painottamalla, että 
siirtotyöläiset ovat huonoimmin palkattuja 
työntekijöitä ja että he joutuvat usein 
elämään työleireillä, jopa niin, että heidän 
passinsa on takavarikoitu;

Or. en

Tarkistus 39
Mario Mauro

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kannustaa Euroopan unionia 
keskustelemaan GCC:n kanssa 
ratkaisujen löytämiseksi uskonnollisten 
vähemmistöjen uskonnonvapauden
toteutumisen esteiden poistamiseksi tällä 
alueella yksilön ja yhteisön tasolla sekä 
julkisessa ja yksityisessä piirissä;

Or. it

Tarkistus 40

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kannustaa hallituksia ja 
parlamentteja ryhtymään välittömästi 
toimiin ratifioidakseen ilman rajoittavia 
varauksia kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen ja taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia 
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koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
sekä tekemään yhteistyötä YK:n 
ihmisoikeustoimikunnan aihekohtaisten 
mekanismien kanssa ja kutsumaan ne ja 
erityisesti tuomareiden ja asianajajien 
riippumattomuudesta raportoiva 
Yhdistyneiden kansakuntien 
erityisraportoija vierailemaan maassa;

Or. en

Tarkistus 41
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. toistaa, että EU vastustaa 
kuolemanrangaistusta kaikissa 
tapauksissa ja kannattaa 
kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon 
yleistä keskeyttämistä; pitää tässä 
mielessä valitettavana, että kaikki GCC:n 
jäsenvaltiot ovat yhä säilyttäneet 
kuolemanrangaistuksen ja teloittavat 
eräissä tapauksissa nuoriakin; kehottaa 
erityisesti barbaarisia menetelmiä kuten 
mestausta ja ristiinnaulitsemista käyttäviä 
valtioita luopumaan tällaisista 
menettelyistä;

Or. en

Tarkistus 42
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
4 b kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 b. kannustaa Persianlahden valtioita 
jatkamaan sanan- ja mielipiteenvapauden 
edistämistä; kehottaa Persianlahden 



PE452.877v01-00 24/40 AM\840031FI.doc

FI

valtioiden hallituksia olemaan entistä 
myönteisemmässä vuorovaikutuksessa 
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
tukemaan paikallisten rakenteiden ja 
järjestöjen perustamista;

Or. en

Tarkistus 43
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa kulttuurien ja uskontojen 
välisen vuoropuhelun merkitystä; 
muistuttaa, että Euroopan unioni ja GCC 
ovat ilmaisseet yhteisen sitoutumisensa 
suvaitsevaisuuden, maltillisuuden ja 
rinnakkaiselon arvojen edistämiseen ja 
suojelemiseen;

Or. fr

Tarkistus 44

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 c kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 c. vaatii viranomaisia ryhtymään 
toimiin varmistaakseen, että kaikki 
ihmisoikeusnormit julkaistaan ja niitä 
käytetään oppilaitoksissa ja 
lainvalvontaviranomaisten, lakimiesten ja 
tuomarien koulutuksessa;

Or. en



AM\840031FI.doc 25/40 PE452.877v01-00

FI

Tarkistus 45

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 d kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 d. kehottaa unionia ja jäsenvaltioita 
luomaan synergiaa GCC-maiden 
hallitusten kanssa ILOn kotiapulaisten 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
tukemiseksi;

Or. en

Tarkistus 46
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille ministerineuvoston 
14. kesäkuuta 2010 hyväksymän yhteisen 
toimintaohjelman, jolla on tarkoitus lujittaa 
yhteistyötä useilla molempien osapuolten 
edun mukaisilla strategisilla aloilla, mutta 
pahoittelee avoimen, säännöllisen ja 
rakentavan poliittisen vuoropuhelun 
puuttumista;

5. panee merkille ministerineuvoston 
14. kesäkuuta 2010 hyväksymän yhteisen 
toimintaohjelman, jolla on tarkoitus lujittaa 
yhteistyötä useilla molempien osapuolten 
edun mukaisilla strategisilla aloilla, 
esimerkiksi tutkijoita, akateemisia 
työntekijöitä ja liikemiehiä yhdistävien 
verkostojen kehittämiseksi; mutta 
pahoittelee avoimen, säännöllisen ja 
rakentavan poliittisen vuoropuhelun 
puuttumista;

Or. en

Tarkistus 47
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
5 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille ministerineuvoston 
14. kesäkuuta 2010 hyväksymän yhteisen 
toimintaohjelman, jolla on tarkoitus lujittaa 
yhteistyötä useilla molempien osapuolten 
edun mukaisilla strategisilla aloilla, mutta 
pahoittelee avoimen, säännöllisen ja 
rakentavan poliittisen vuoropuhelun 
puuttumista;

5. panee merkille ministerineuvoston 
14. kesäkuuta 2010 hyväksymän yhteisen 
kolmivuotisen toimintaohjelman, jolla on 
tarkoitus lujittaa yhteistyötä useilla 
molempien osapuolten edun mukaisilla 
strategisilla aloilla, mutta pahoittelee 
avoimen, säännöllisen ja rakentavan 
poliittisen vuoropuhelun puuttumista;

Or. fr

Tarkistus 48
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. katsoo, että yhteisen 
toimintaohjelman toteuttamiseen olisi 
liitettävä tarkka ja yksityiskohtainen 
rahoitussuunnitelma ja sen toteuttajana 
pitäisi olla henkilöstö, joka keskittyy 
nimenomaisesti tähän tehtävään sekä 
Brysselissä että jäsenvaltioissa; korostaa, 
että on ehdottomasti varmistettava 
ohjelman näkyvyys sekä laajan ja 
hallintoelinten ja toimielinten saatavilla 
olevan tiedon levittäminen; pyytää, että 
tuloksia arvioidaan kolmen vuoden 
jälkeen ja jos tulokset ovat tyydyttäviä, 
harkitaan EU:n ja GCC:n 
yhteistyöviraston perustamista;

Or. fr
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Tarkistus 49
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa, että EU:lla ja GCC:llä on 
yhteisiä intressejä Lähi-idän, Pohjois-
Afrikan ja Afrikan sarven rauhan ja 
vakauden edistämisessä ja 
säilyttämisessä; kehottaa kumppaneita 
vahvistamaan yhteistyötä näissä yhteisen 
edun mukaisissa asioissa;

Or. en

Tarkistus 50

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. kehottaa Euroopan unionia 
kohdistamaan yhteistyöohjelmansa GCC-
maiden kanssa entistä enemmän 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja 
tukemaan naisten ja nuorison 
vaikutusmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 51
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 
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alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta 
(Iranin ydinohjelma, Irakin 
vakauttaminen, islamistinen terrorismi, 
Jemenin sisäinen konflikti), sekä 
edistämään ajan mittaan alueellisen 
turvallisuusjärjestelmän perustamista Lähi-
itään yhdessä Persianlahden valtioiden 
kanssa;

alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta, 
sekä edistämään ajan mittaan alueellisen 
turvallisuusjärjestelmän perustamista Lähi-
itään yhdessä Persianlahden valtioiden 
kanssa

Or. es

Tarkistus 52
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 
alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta 
(Iranin ydinohjelma, Irakin vakauttaminen, 
islamistinen terrorismi, Jemenin sisäinen 
konflikti), sekä edistämään ajan mittaan 
alueellisen turvallisuusjärjestelmän 
perustamista Lähi-itään yhdessä 
Persianlahden valtioiden kanssa;

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 
alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta 
(Lähi-idän rauhanprosessi, Iranin 
ydinohjelma, Irakin ja Jemenin
vakauttaminen ja islamistinen terrorismi), 
sekä edistämään ajan mittaan alueellisen 
turvallisuusjärjestelmän perustamista Lähi-
itään yhdessä Persianlahden valtioiden 
kanssa;

Or. fr
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Tarkistus 53
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 
alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta 
(Iranin ydinohjelma, Irakin vakauttaminen, 
islamistinen terrorismi, Jemenin sisäinen 
konflikti), sekä edistämään ajan mittaan 
alueellisen turvallisuusjärjestelmän 
perustamista Lähi-itään yhdessä 
Persianlahden valtioiden kanssa;

6. on syvästi huolissaan siitä, että 
Persianlahden alue ajautuu asevarusteluun 
kehottaa Euroopan unionia aloittamaan 
välittömästi GCC:n jäsenvaltioiden kanssa 
strategisen vuoropuhelun, jossa käsitellään 
yhteisen edun mukaista alueellista 
turvallisuutta (Iranin ydinohjelma, Irakin 
vakauttaminen, islamistinen terrorismi, 
Jemenin sisäinen konflikti), sekä 
edistämään ajan mittaan alueellisen 
turvallisuusjärjestelmän perustamista Lähi-
itään yhdessä Persianlahden valtioiden 
kanssa;

Or. el

Tarkistus 54
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
6 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 
alue ajautuu asevarusteluun; kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta 
(Iranin ydinohjelma, Irakin vakauttaminen, 
islamistinen terrorismi, Jemenin sisäinen 
konflikti), sekä edistämään ajan mittaan 
alueellisen turvallisuusjärjestelmän 
perustamista Lähi-itään yhdessä 
Persianlahden valtioiden kanssa;

6. on huolissaan siitä, että Persianlahden 
alue ajautuu asevarusteluun kehottaa 
Euroopan unionia aloittamaan GCC:n 
jäsenvaltioiden kanssa strategisen 
vuoropuhelun, jossa käsitellään yhteisen 
edun mukaista alueellista turvallisuutta 
(Iranin ydinohjelma, Irakin vakauttaminen, 
jatkuva terrorismin uhka, Jemenin 
sisäinen konflikti, Lähi-idän 
rauhanprosessi), sekä edistämään ajan 
mittaan alueellisen turvallisuusjärjestelmän 
perustamista Lähi-itään yhdessä 
Persianlahden valtioiden kanssa; panee 
tyytyväisenä merkille GCC-maiden 
välitystyön ja GCC-maiden johtavan 
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aseman Saudi-Arabian johtamassa 
arabien rauhanaloitteessa; tunnustaa 
GCC-maiden tuen 
palestiinalaispakolaisille (tällä hetkellä 
niissä asuu noin 241 000 palestiinalaista); 
niiden tuen Yhdistyneiden Kansakuntien 
Lähi-idässä olevien 
palestiinalaispakolaisten avustus- ja 
työelimelle (UNRWA); kehottaa unionia 
ja GCC.tä ryhtymään yhdessä uusiin 
toimiin, joilla pyritään 
neuvotteluratkaisuun, jolla lopetetaan 
palestiinalaisalueiden miehitys ja 
antamaan täysi tuki kahden valtion 
ratkaisulle Israelin ja Palestiinan 
konfliktiin;

Or. en

Tarkistus 55
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. pitää tässä mielessä valitettavana 
Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian viime 
lokakuussa allekirjoittamaa historian 
suurinta asekauppasopimusta, joka vain 
kiihdyttää varustelukilpaa ja aiheuttaa 
epävakautta alueella; muistuttaa, että on 
työskenneltävä alueen demilitarisoinnin 
puolesta;

Or. es
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Tarkistus 56
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. muistuttaa, että GCC:n jäsenvaltiot 
ovat merkittävässä asemassa alueellisina 
toimijoina; pyytää GCC-valtioita 
jatkamaan työtään Afrikan sarven 
vakauden puolesta ja merirosvouden 
torjumiseksi;

Or. fr

Tarkistus 57

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. vaatii tässä yhteydessä unionin 
jäsenvaltioita olemaan kärjistämättä 
alueen turvallisuusriskejä erityisesti 
käymällä asekauppaa ja tekemällä 
sotilaallista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 58
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. toistaa tukensa yhden GCC:n 
jäsenvaltion innoittamalle arabien 
rauhanaloitteelle, jota Arabiliitto ja 
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Islamilaisten maiden konferenssi ovat 
tukeneet; pyytää GCC-valtioita jatkamaan 
työtään kahden valtion ratkaisuun 
tähtäävän Israelin ja Palestiinan 
rauhanprosessin välittämiseksi ja 
tukemiseksi; korostaa, että EU:n ja 
GCC:n yhteisen edun mukaista on toimia 
yhdessä oikeudenmukaisen ja kestävän 
alueellisen rauhan saavuttamiseksi Lähi-
idässä; ehdottaa tässä mielessä, että 
kvartetti ja Arabiliiton seurantakomitea 
sovittavat säännöllisemmin kantojaan;

Or. fr

Tarkistus 59
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
6 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 b. tuomitsee Bahrainissa, Diego 
Garcian saarella sekä Omanissa ja Saudi-
Arabiassa olevat Yhdysvaltain 
sotilastukikohdat, joita käytettiin vuosina 
1990 ja 1991 Persianlahden sodassa ja 
joita Yhdysvallat käyttää edelleen;

Or. es

Tarkistus 60
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
6 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 c. muistuttaa, että EU on Palestiinan 
kansan suurin avunantaja; pyytää GCC:n 
jäsenvaltioita osallistumaan enemmän 
Palestiinan instituutioiden 
vahvistamistyöhön ja talouden 
kehittämiseen pääministeri Fayyadin 
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hallituksen ohjelman puitteissa, jolla 
pyritään Palestiinan valtion 
perustamiseen vuonna 2011, ja 
tarvittaessa harkitsemaan mahdollisuutta 
kanavoida omat rahoitusosuudet 
nykyisten kansainvälisten mekanismien 
kautta; kannustaa GCC:n jäsenvaltioita 
lisäämään omaa osuuttaan erityisesti 
varsinkin länsimaita koettelevan 
maailmanlaajuisen kriisin oloissa, jotta 
ne voivat säilyttää elintärkeän ja vakautta 
edistävän roolinsa alueella;

Or. fr

Tarkistus 61
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. panee tyytyväisenä merkille Abu 
Dhabissa 23. marraskuussa 2010 
kokoontuneiden GCC:n jäsenvaltioiden 
parlamenttien puhemiesten tekemän 
päätöksen aloittaa GCC:ssä 
hallitustasolla tehtyjen päätösten ja 
toiminnan seuraaminen ja perustaa 
GCC:n jäsenvaltioiden parlamenttien 
vuosittainen kokous; on tyytyväinen 
piakkoin perustettavaan parlamenttien 
väliseen valtuuskuntaan, joka vastaa 
suhteista Euroopan parlamenttiin; on 
vakuuttunut, että syventynyt yhteistyö 
parlamenttien välillä on omiaan 
merkittävästi edistämään strategisen 
kumppanuuden rakentamista näiden 
kahden yhteisön välillä;

Or. fr
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Tarkistus 62

Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
8 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. panee tyytyväisenä merkille tärkeän 
yhteistyön, jota Euroopan unioni ja sen 
Välimeren alueen kumppanit tekevät 
energian ja nykyään myös uusiutuvien 
energialähteiden alalla; katsoo, että näiden 
kolmen maantieteellisen alueen välisiä 
yhteisvaikutuksia on edistettävä kyseisellä 
toiminta-alalla etujen lähentymisen, 
teknisen osaamisen, rahoituksen ja 
energialähteiden runsauden (aurinko, tuuli) 
vuoksi; pitää myönteisenä, että EU ja GCC 
ovat perustaneet asiantuntijaverkoston 
puhtaita energiamuotoja varten, joista on 
tullut GCC:n jäsenvaltioiden ensisijainen 
tavoite;

8. panee tyytyväisenä merkille tärkeän 
yhteistyön, jota Euroopan unioni ja sen 
Välimeren alueen kumppanit tekevät 
energia-alalla, jossa keskeinen yhteinen 
painopiste pitäisi olla energiansäästössä, 
ja uusiutuvien energialähteiden alalla; 
katsoo, että näiden kolmen maantieteellisen 
alueen välisiä yhteisvaikutuksia on 
edistettävä kyseisellä toiminta-alalla etujen 
lähentymisen, teknisen osaamisen, 
rahoituksen ja energialähteiden runsauden 
(aurinko, tuuli) vuoksi; pitää myönteisenä, 
että EU ja GCC ovat perustaneet 
asiantuntijaverkoston puhtaita 
energiamuotoja varten, joista on tullut 
GCC:n jäsenvaltioiden ensisijainen tavoite;

Or. en

Tarkistus 63
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (new)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. ottaen huomioon Persianlahden 
maiden ja Välimeren etelärannan maiden 
väliset strategiset, taloudelliset, poliittiset 
ja kulttuuriset suhteet samoin kuin 
Persianlahden maiden yhä 
vaikutusvaltaisemman roolin Välimeren 
maissa, voitaisiin harkita vahvistettua ja 
jäsenneltyä kumppanuutta Persianlahden 
yhteistyöneuvoston ja Välimeren unionin 
välillä, ja Euroopan unionin pitäisi antaa 
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aktiivisesti tukensa tämän kaikkia 
osapuolia hyödyttävän hankkeen 
edistämiseen;

Or. fr

Tarkistus 64
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltiot ovat tehneet koulutuksesta 
ensisijaisen kansallisen painopistealan, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

Or. fr

Tarkistus 65
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen), ohjelmien 
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laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) ja uuden tekniikan käyttöön
liittyviä tarpeita kehottaa tukemaan 
aktiivisesti viranomaisten toimia näiden 
puutteiden korjaamiseksi sekä ehdottamaan 
kunnianhimoista yhteistyötä korkeakoulu-, 
keski- ja perusasteen opetuksessa;

Or. en

Tarkistus 66
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen), ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa, korostaa, että tähän 
yhteistyöhön pitäisi kuulua lisätukea 
opiskelijoiden, akateemisten henkilöiden 
ja ammattilaisten vaihto-ohjelmille;

Or. en
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Tarkistus 67
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala, 
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa, jotta koulutuksesta tulisi 
yleismaailmallinen oikeus ja otettaisiin 
sukupuolinäkökohdat huomioon;

Or. es

Tarkistus 68
Richard Howitt

Päätöslauselmaesitys
9 kohta 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala,
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen) ja ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita; kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 

9. palauttaa mieleen, että GCC:n 
jäsenvaltioissa annettava koulutus on 
ensisijainen kansallinen painopisteala,
jossa on suuria henkilöresursseihin 
(opettajien riittävä määrä), koulutuksen 
sisältöön (soveltumattomuus 
työmarkkinoiden kehitykseen), ohjelmien 
laatuun (vanhentuneet opetusmenetelmät ja 
-materiaalit) liittyviä tarpeita kehottaa 
tukemaan aktiivisesti viranomaisten toimia 
näiden puutteiden korjaamiseksi sekä 
ehdottamaan kunnianhimoista yhteistyötä 
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korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa;

korkeakoulu-, keski- ja perusasteen 
opetuksessa ja edistämään sekä miesten 
että naisten koulutuksen parempaa 
saatavuutta;

Or. en

Tarkistus 69
Hans-Gert Pöttering

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission tukeman EU:n ja GCC:n
julkista diplomatiaa ja tiedotustoimintaa 
koskevan Al-Jisr-hankkeen, joka on 
osoittautunut valtavan hyödylliseksi; 
kannustaa tässä mielessä korkean 
edustajan / komission 
varapuheenjohtajan yksiköitä 
harkitsemaan julkisen diplomaattisen 
toiminnan laajentamista alueella, jossa 
unionia ei edelleenkään selvästi 
ymmärretä ja jossa keinoja tämän 
puutteen korjaamiseksi on kovin vähän; 
korostaa, että on kehitettävä parempi 
tiedotusstrategia, jonka osana on oltava 
EU:n politiikan ja kantojen selittäminen 
arabiaksi, jotta saavutetaan laajempi 
yleisö alueella;

Or. en

Tarkistus 70
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pahoittelee, että Erasmus Mundus -
ohjelma on yhä lähes tuntematon koko 
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alueella etenkin tiedonpuutteesta johtuen; 
panee tyytyväisenä merkille Ranskan, 
Britannian ja Saksan yliopistojen aloitteet 
yliopistojen välisten kumppanuuksien ja 
vaihto-ohjelmien perustamiseksi; 
muistuttaa kuitenkin, että Yhdysvallat ja 
Aasia ovat Eurooppaa edellä tässä 
asiassa; pyytää komissiota järjestämään 
paikan päällä tilaisuuksia, joissa 
esitellään eurooppalaista opetusta ja 
tieteellistä tutkimusta; korostaa, että 
vaihto-ohjelmat pitää kohdistaa 
opiskelijoihin, opettajiin, tutkijoihin ja 
hallintohenkilöstöön huolehtimalla 
samalla sukupuolten tasa-arvoisesta 
edustuksesta; katsoo, että nuorempia 
ikäryhmiä varten on otettava käyttöön 
vaihto-ohjelmia, joiden kohteena ovat ylä-
asteen ja lukion oppilaat;

Or. fr

Tarkistus 71
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. korostaa, että EU:n ja GCC:n välisten 
viestimiä koskevien yhteistyöohjelmien 
puuttuminen näkyy tiedon puutteena; 
kehottaa komissiota ehdottamaan toimia 
GCC-maiden saamiseksi mukaan 
tiiviimpään yhteistyöhön tällä alalla, jotta 
voidaan lisätä unionin näkyvyyttä alueella 
ja edistää keskinäistä ymmärrystä;

Or. fr
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Tarkistus 72
Dominique Baudis, Mário David

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. pitää ensiarvoisen tärkeänä 
Persianlahden valtioita koskevan 
eurooppalaisen tutkimuksen puutteiden 
korjaamista; kannustaa yliopistoita 
ottamaan käyttöön tämän arabimaailman 
osan nykytilanteeseen keskittyviä opinto-
ohjelmia; katsoo, että alueen yliopistoihin 
pitäisi myös ehdottaa Euroopan unionin 
tutkimuksen opinto-ohjelmia;

Or. fr


