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Tarkistus 1
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 
antamansa päätöslauselman EU:n 
roolista ETYJ:n lujittamisessa,

Or. en

Tarkistus 2
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon korkean edustajan 
8. heinäkuuta 2010 Euroopan 
parlamentin täysistunnossa antaman 
julkilausuman¹ Euroopan 
ulkosuhdehallinnon keskushallinnon 
perusorganisaatiosta,
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0280.

Or. en

Tarkistus 3
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon EU:n ja Serbian 
yhteisen päätöslauselman Kansainvälisen 
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tuomioistuimen neuvoa-antavasta 
lausunnosta Kosovon yksipuolisesta 
itsenäisyysjulistuksesta, joka hyväksyttiin 
huutoäänestyksellä YK:n 
yleiskokouksessa 9. syyskuuta 2010;

Or. es

Tarkistus 4
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2011 
annetun neuvoston päätöksen 
2011/69/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän 
virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista 
toimenpiteistä annetun neuvoston 
päätöksen 2010/639/YUTP 
muuttamisesta,

Or. es

Tarkistus 5
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, 
monenvälisyyttä ja kansojen keskinäistä 
kunnioittamista, vapaata ja 

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta, sukupuolten 
tasa-arvoisuutta, ihmisoikeuksien 
suojelemista, kansainvälisen oikeuden 
kunnioittamista ja kansainvälisten elinten 
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oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

tukemista, monenvälisyyttä ja kansojen 
keskinäistä kunnioittamista, kestävää 
kehitystä, vapaata ja oikeudenmukaista 
kauppaa sekä köyhyyden poistamista,

Or. en

Tarkistus 6
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, 
monenvälisyyttä ja kansojen keskinäistä 
kunnioittamista, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
konfliktien ehkäisyä, ihmisten 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, 
demokratian ja oikeusvaltion 
periaatteiden edistämistä, monenvälisyyttä 
ja kansojen keskinäistä kunnioittamista, 
vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa, 
kestävää kehitystä sekä köyhyyden 
poistamista,

Or. en

Tarkistus 7
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
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tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, 
monenvälisyyttä ja kansojen keskinäistä 
kunnioittamista, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita, 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, osallistavaa
monenvälisyyttä ja kansojen keskinäistä 
kunnioittamista, vapaata ja
oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

Or. en

Tarkistus 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, 
monenvälisyyttä ja kansojen keskinäistä 
kunnioittamista, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 
maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta, demokratian 
edistämistä ja ihmisoikeuksien 
suojelemista, monenvälisyyttä ja kansojen 
keskinäistä kunnioittamista, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

Or. en

Tarkistus 9
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että EU:n olisi kehitettävä 
edelleen ulkopoliittisia tavoitteitaan ja 
edistettävä arvojaan ja etujaan 

A. ottaa huomioon, että EU:n olisi 
kehitettävä edelleen ulkopoliittisia 
tavoitteitaan ja edistettävä arvojaan ja 
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maailmanlaajuisesti ja pidettävä yleisenä 
tavoitteena edistää osaltaan rauhaa, 
turvallisuutta, solidaarisuutta ja 
ihmisoikeuksien suojelemista, 
monenvälisyyttä ja kansojen keskinäistä 
kunnioittamista, vapaata ja 
oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden poistamista,

etujaan maailmanlaajuisesti ja pidettävä 
yleisenä tavoitteena edistää osaltaan 
rauhaa, demokratiaa, turvallisuutta, 
solidaarisuutta ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamista, monenvälisyyttä ja 
kansojen keskinäistä kunnioittamista, 
vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa sekä 
köyhyyden hävittämistä,

Or. en

Tarkistus 10
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus toi Euroopan ulkoisiin toimiin 
uuden ulottuvuuden ja että se auttaa 
parantamaan EU:n ulkopolitiikan 
johdonmukaisuutta, ristiriidattomuutta ja 
tehokkuutta,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus toi Euroopan ulkoisiin toimiin 
uuden ulottuvuuden ja että se auttaa 
parantamaan EU:n ulkopolitiikan 
johdonmukaisuutta, ristiriidattomuutta ja 
tehokkuutta,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle ja antaa erityisesti 
unionille mahdollisuuden ottaa 
kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja 
päämääriä, sekä mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee 
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siitä tehokkaan maailmanlaajuisen 
toimijan, joka kykenee jakamaan vastuuta 
maailmanlaajuisesta hallinnosta ja 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, 
kun määritellään yhteisiä vastauksia 
yhteisiin haasteisiin,

Or. en

Tarkistus 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus toi Euroopan ulkoisiin toimiin 
uuden ulottuvuuden ja että se auttaa 
parantamaan EU:n ulkopolitiikan 
johdonmukaisuutta, ristiriidattomuutta ja 
tehokkuutta,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksen täytäntöönpano tuo Euroopan 
ulkoisiin toimiin uuden ulottuvuuden ja 
että se auttaa parantamaan EU:n 
ulkopolitiikan johdonmukaisuutta, 
ristiriidattomuutta ja tehokkuutta,

Or. en

Tarkistus 13
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus toi Euroopan ulkoisiin toimiin 
uuden ulottuvuuden ja että se auttaa 
parantamaan EU:n ulkopolitiikan 
johdonmukaisuutta, ristiriidattomuutta ja 
tehokkuutta,

B. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus toi Euroopan ulkoisiin toimiin 
uuden ulottuvuuden ja että se auttaa 
parantamaan EU:n ulkopolitiikan ja 
laajemminkin ulkosuhteiden 
johdonmukaisuutta, ristiriidattomuutta ja 
tehokkuutta,

Or. en
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Tarkistus 14
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle ja antaa erityisesti 
unionille mahdollisuuden ottaa 
kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja 
päämääriä, sekä mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee siitä 
tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan, 
joka kykenee jakamaan vastuuta maailman 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun 
määritellään yhteisiä vastauksia yhteisiin 
haasteisiin,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle ja antaa mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee siitä 
tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan, 
joka kykenee jakamaan vastuuta maailman 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun 
määritellään yhteisiä vastauksia yhteisiin 
haasteisiin,

Or. en

Tarkistus 15
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle ja antaa erityisesti 
unionille mahdollisuuden ottaa 
kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja 
päämääriä, sekä mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee 
siitä tehokkaan maailmanlaajuisen 
toimijan, joka kykenee jakamaan vastuuta 
maailman turvallisuudesta ja asettumaan 
johtoon, kun määritellään yhteisiä 

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus, jolla ei lainkaan kyetty 
ennakoimaan talouskriisiä, ei juurikaan 
tarjoa jäsenvaltioille kannustimia 
kyseisestä kriisistä selviämiseen, 
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vastauksia yhteisiin haasteisiin,

Or. en

Tarkistus 16
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle ja antaa erityisesti 
unionille mahdollisuuden ottaa 
kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja 
päämääriä, sekä mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee siitä 
tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan, 
joka kykenee jakamaan vastuuta maailman 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun 
määritellään yhteisiä vastauksia yhteisiin 
haasteisiin,

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle erityisesti 
institutionaalisilla ja toiminnallisilla 
välineillä, jotka saattavat antaa unionille 
mahdollisuuden ottaa kansainvälinen rooli, 
joka vastaa sen merkittävää taloudellista 
asemaa ja päämääriä, sekä mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee siitä 
tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan,
joka kykenee jakamaan vastuuta maailman 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun 
määritellään yhteisiä vastauksia yhteisiin 
haasteisiin,

Or. en

Tarkistus 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus luo uutta liikevoimaa EU:n 
ulkopolitiikalle ja antaa erityisesti
unionille mahdollisuuden ottaa 
kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja 
päämääriä, sekä mahdollisuuden 

C. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimus antaa unionille mahdollisuuden 
ottaa kansainvälinen rooli, joka vastaa sen 
merkittävää taloudellista asemaa ja 
päämääriä, sekä mahdollisuuden 
organisoida itsensä tavalla, joka tekee siitä 
tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan, 
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organisoida itsensä tavalla, joka tekee siitä 
tehokkaan maailmanlaajuisen toimijan, 
joka kykenee jakamaan vastuuta maailman 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun 
määritellään yhteisiä vastauksia yhteisiin 
haasteisiin,

joka kykenee jakamaan vastuuta maailman 
turvallisuudesta ja asettumaan johtoon, kun 
määritellään yhteisiä vastauksia yhteisiin 
haasteisiin,

Or. en

Tarkistus 18
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Euroopan ulkosuhteiden 
uusi liikevoima edellyttää EU:lta myös 
strategisempia toimia, jotta sen painoarvo 
tuntuisi kansainvälisesti; ottaa huomioon, 
että EU:n vaikutusvalta kansainvälisessä 
järjestelmässä on EU:n politiikkojen, 
toimijoiden ja toimielimien keskinäisen 
johdonmukaisuuden lisäksi riippuvainen 
myös EU:n ulkopolitiikan todellisesta 
strategianäkemyksestä, jonka on 
yhdistettävä kaikki jäsenvaltiot samojen 
prioriteettien ja tavoitteiden taakse niin, 
että ne puhuvat kansainvälisillä 
foorumeilla voimakkaalla ja yhtenäisellä 
äänellä,

D. ottaa huomioon, että EU:n vaikutusvalta 
kansainvälisessä järjestelmässä on EU:n 
politiikkojen, toimijoiden ja toimielimien 
johdonmukaisuuden ja merkityksellisyyden 
lisäksi riippuvainen myös 
kumppanuuksista Yhdysvaltojen 
kaltaisten nykyisten liittolaisten sekä 
Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan 
kaltaisten kehittyvien toimijoiden kanssa; 

Or. en

Tarkistus 19
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Euroopan ulkosuhteiden uusi D. toteaa, että Euroopan ulkosuhteiden uusi 
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liikevoima edellyttää EU:lta myös 
strategisempia toimia, jotta sen painoarvo 
tuntuisi kansainvälisesti; ottaa huomioon, 
että EU:n vaikutusvalta kansainvälisessä 
järjestelmässä on EU:n politiikkojen, 
toimijoiden ja toimielimien keskinäisen 
johdonmukaisuuden lisäksi riippuvainen 
myös EU:n ulkopolitiikan todellisesta 
strategianäkemyksestä, jonka on 
yhdistettävä kaikki jäsenvaltiot samojen 
prioriteettien ja tavoitteiden taakse niin, 
että ne puhuvat kansainvälisillä 
foorumeilla voimakkaalla ja yhtenäisellä 
äänellä,

liikevoima edellyttää EU:lta myös 
poliittisen johtajuuden osoittamista 
kansainvälisellä tasolla sekä 
strategisempia toimia; ottaa huomioon, että 
EU:n vaikutusvalta kansainvälisessä 
järjestelmässä on EU:n politiikkojen, 
toimijoiden ja toimielimien keskinäisen 
johdonmukaisuuden lisäksi riippuvainen 
myös EU:n arvoihin, periaatteisiin ja 
tavoitteisiin perustuvasta strategiasta, 
joka on kirjattu perussopimuksiin, sekä 
kaikkien EU:n toimielinten ja 
jäsenvaltioiden omaksumiin 
prioriteetteihin ja päämääriin niin, että ne 
puhuvat voimakkaalla ja yhtenäisellä 
äänellä kansainvälisillä foorumeilla ja 
erityisesti YK:ssa ja sellaisissa 
kansainvälisissä järjestöissä, joiden 
jäseniä useat tai kaikki jäsenvaltiot ovat,

Or. en

Tarkistus 20
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Euroopan ulkosuhteiden uusi 
liikevoima edellyttää EU:lta myös 
strategisempia toimia, jotta sen painoarvo 
tuntuisi kansainvälisesti; ottaa huomioon, 
että EU:n vaikutusvalta kansainvälisessä 
järjestelmässä on EU:n politiikkojen, 
toimijoiden ja toimielimien keskinäisen 
johdonmukaisuuden lisäksi riippuvainen 
myös EU:n ulkopolitiikan todellisesta 
strategianäkemyksestä, jonka on 
yhdistettävä kaikki jäsenvaltiot samojen 
prioriteettien ja tavoitteiden taakse niin, 
että ne puhuvat kansainvälisillä 
foorumeilla voimakkaalla ja yhtenäisellä 
äänellä,

D. toteaa, että Euroopan ulkosuhteiden uusi 
liikevoima edellyttää EU:lta myös 
strategisempia toimia, jotta sen painoarvo 
tuntuisi kansainvälisesti; ottaa huomioon, 
että EU:n vaikutusvalta kansainvälisessä 
järjestelmässä on EU:n politiikkojen, 
toimijoiden ja toimielimien keskinäisen 
johdonmukaisuuden lisäksi riippuvainen 
myös EU:n ulkopolitiikan todellisesta 
strategianäkemyksestä, jonka on 
yhdistettävä kaikki jäsenvaltiot samojen 
prioriteettien ja tavoitteiden taakse niin, 
että ne puhuvat kansainvälisillä 
foorumeilla voimakkaalla ja yhtenäisellä 
äänellä, ottaa huomioon, että EU:n 
ulkopolitiikan käyttöön on annettava 
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tarpeelliset keinot ja välineet unionin 
tehokkaan ja johdonmukaisen toiminnan 
mahdollistamiseksi maailmanlaajuisella 
tasolla,

Or. en

Tarkistus 21
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä 
haastaa EU:n toimimaan aktiivisemmin 
nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen 
sekä myös kahdenvälisten ja 
monenvälisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan edistää tehokkaita ratkaisuja 
eurooppalaisille ja koko maailmalle
yhteisiin ongelmiin,

E. ottaa huomioon, että nykyinen 
kansainvälinen järjestys on oleellisesti 
muuttumassa ja luomassa uusia 
valtarakenteita, mikä haastaa EU:n 
toimimaan aktiivisemmin nykyisten ja 
nousevien maailmanvaltojen ja valtion 
ulkopuolisten toimijoiden sekä myös 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
kumppanien kanssa, jotta voidaan edistää 
tehokkaita ratkaisuja yhteisiin ongelmiin,

Or. en

Tarkistus 22
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä 
haastaa EU:n toimimaan aktiivisemmin 
nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen 
sekä myös kahdenvälisten ja 
monenvälisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan edistää tehokkaita ratkaisuja 
eurooppalaisille ja koko maailmalle 

E. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa
tuoden uusia haasteita, jotka edellyttävät, 
että EU toimii aktiivisemmin nykyisten ja 
nousevien maailmanvaltojen sekä myös 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
kumppanien ja elinten kanssa, jotta 
voidaan edistää tehokkaita ratkaisuja 
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yhteisiin ongelmiin, eurooppalaisille ja koko maailmalle 
yhteisiin ongelmiin,

Or. en

Tarkistus 23
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä 
haastaa EU:n toimimaan aktiivisemmin 
nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen 
sekä myös kahdenvälisten ja 
monenvälisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan edistää tehokkaita ratkaisuja 
eurooppalaisille ja koko maailmalle 
yhteisiin ongelmiin,

E. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä 
haastaa EU:n toimimaan aktiivisemmin 
nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen 
sekä myös kahdenvälisten ja 
monenvälisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan edistää ja toteuttaa tehokkaita 
ratkaisuja ongelmiin, joilla saattaa olla 
maailmanlaajuiseen turvallisuuteen 
liittyviä vaikutuksia,

Or. en

Tarkistus 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että uuden 
liikevoiman on johdettava myös uuden 
paradigman määrittelemiseen EU:n sekä 
uusia että vanhoja strategisia 
kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen 
pohjalta,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 25
Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman 
on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että 
vanhoja strategisia kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen 
pohjalta,

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman 
on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että 
vanhoja strategisia kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen 
pohjalta, ja ottaa huomioon, että EU 
vahvistaa jälleen sitoumuksensa 
transatlanttiseen kumppanuuteen 
Yhdysvaltojen kanssa sekä tavoitteensa 
esteettömistä transatlanttisista 
markkinoista, jotka voisivat toimia 
vahvistetun transatlanttisen 
kumppanuuden perustana, 

Or. en

Tarkistus 26
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman 
on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että 
vanhoja strategisia kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen 
pohjalta,

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman 
on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että 
vanhoja strategisia kumppanuuksia varten
yhteisten perusarvojen, kuten 
demokratiaan pyrkimisen, 
ihmisoikeuksien, perusvapauksien ja 
oikeusvaltion periaatteiden 
kunnioittamisen sekä molemminpuolisten 
hyötyjen ja etujen pohjalta

Or. en
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Tarkistus 27
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman 
on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että 
vanhoja strategisia kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen 
pohjalta,

F. ottaa huomioon, että uuden liikevoiman 
on johdettava myös uuden paradigman 
määrittelemiseen EU:n sekä uusia että 
vanhoja strategisia kumppanuuksia varten 
molemminpuolisten hyötyjen ja etujen, 
yleismaailmallisten arvojen ja EU:n 
perusperiaatteiden, kuten 
ihmisoikeuksien, oikeusvaltion 
periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden, 
luottamuksen sekä maailmanlaajuista 
turvallisuutta koskevan 
yhteisymmärryksen pohjalta,

Or. en

Tarkistus 28
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkopolitiikan parlamentaarinen valvonta 
on oleellisen tärkeää, jotta voidaan 
toteuttaa sellaisia EU:n ulkoisia toimia, 
joita EU:n kansalaiset ymmärtävät ja 
tukevat; ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
on Lissabonin sopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 1 olevien 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti yhdessä määriteltävä, miten 
säännöllinen parlamenttien välinen 
yhteistyö EU:n sisällä järjestetään ja miten 
sitä edistetään,

G. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkopolitiikan parlamentaarinen valvonta 
on oleellisen tärkeää, jotta voidaan 
toteuttaa sellaisia EU:n ulkoisia toimia, 
joita EU:n kansalaiset ymmärtävät ja 
tukevat; ottaa huomioon, että valvonta 
lisää tämän toiminnan oikeutusta; ottaa 
huomioon, että Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien on Lissabonin 
sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 
olevien 9 ja 10 artiklan mukaisesti yhdessä 
määriteltävä, miten säännöllinen 
parlamenttien välinen yhteistyö EU:n 
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sisällä järjestetään ja miten sitä edistetään,

Or. en

Tarkistus 29
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkopolitiikan parlamentaarinen valvonta 
on oleellisen tärkeää, jotta voidaan 
toteuttaa sellaisia EU:n ulkoisia toimia, 
joita EU:n kansalaiset ymmärtävät ja 
tukevat; ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
on Lissabonin sopimukseen liitetyssä 
pöytäkirjassa N:o 1 olevien 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti yhdessä määriteltävä, miten 
säännöllinen parlamenttien välinen 
yhteistyö EU:n sisällä järjestetään ja miten 
sitä edistetään,

G. ottaa huomioon, että EU:n 
ulkopolitiikan parlamentaarinen valvonta 
on oleellisen tärkeää sellaisten EU:n 
ulkoisten toimien toteuttamiseksi, joita 
EU:n kansalaiset ymmärtävät ja tukevat; 
ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin 
ja kansallisten parlamenttien on Lissabonin 
sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 
olevien 9 ja 10 artiklan mukaisesti yhdessä 
määriteltävä, miten säännöllinen 
parlamenttien välinen yhteistyö EU:n 
sisällä järjestetään ja miten sitä edistetään,

Or. en

Tarkistus 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. pitää neuvoston vuosittaista selvitystä 
ilahduttavana ja on tyytyväinen sen 
avoimeen ja aihekohtaiseen rakenteeseen, 
jolla annetaan selkeä yleiskuva yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toimintalinjoista ja toimista; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että neuvosto pyrkii 
lisäämään huomiota konfliktien ja 

1. pitää neuvoston vuosittaista selvitystä 
ilahduttavana ja on tyytyväinen sen 
avoimeen ja aihekohtaiseen rakenteeseen, 
jolla annetaan selkeä yleiskuva yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toimintalinjoista ja toimista; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että neuvosto pyrkii 
lisäämään huomiota konfliktien ja 
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ongelmien alueelliseen taustaan; 
pahoittelee kuitenkin, että selvityksessä ei 
esitetä mitään mahdollisia keinoja näiden 
konfliktien ja kysymysten ratkaisemiseksi;

ongelmien alueelliseen taustaan; pitää
kuitenkin valitettavana, että selvityksessä 
ei esitetä mitään mahdollisia keinoja 
näiden konfliktien ja kysymysten 
ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 31
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa olemaan 
rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:n alaa pelkkään YUTP-toimien 
kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi 
esitettävä muutakin kuin luettelo 
maakohtaisista tapahtumista ja 
kehityskuluista;

2. kehottaa neuvostoa olemaan 
rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:n alaa pelkkään YUTP-toimien 
kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi 
esitettävä muutakin kuin luettelo 
maakohtaisista tapahtumista ja 
kehityskuluista ja että siinä käsiteltäisiin 
myös EU:n ulkopolitiikan tehokkuutta ja 
EU:n ulkosuhteita koskevien tavoitteiden 
saavuttamisessa tarvittavia keinoja; 
kehottaa neuvostoa sisällyttämään 
selvitykseen myös yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan ja unionin muun 
ulkoisen toiminnan välisen koordinoinnin 
ja yhdenmukaisuuden arviointia;

Or. en

Tarkistus 32
Hannes Swoboda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa olemaan 
rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä 

2. kehottaa neuvostoa olemaan 
rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä 
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YUTP:n alaa pelkkään YUTP-toimien 
kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi 
esitettävä muutakin kuin luettelo 
maakohtaisista tapahtumista ja 
kehityskuluista;

YUTP:n alaa pelkkään YUTP-toimien 
kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi 
esitettävä muutakin kuin luettelo 
maakohtaisista tapahtumista ja 
kehityskuluista, mutta siihen olisi 
sisällytettävä tulevaisuutta koskevia 
strategisia ja organisatorisia suosituksia 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toimien arvioinnin perusteella; 

Or. en

Tarkistus 33
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. kehottaa neuvostoa olemaan 
rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:n alaa pelkkään YUTP-toimien 
kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi 
esitettävä muutakin kuin luettelo 
maakohtaisista tapahtumista ja 
kehityskuluista;

2. kehottaa neuvostoa olemaan 
rajoittamatta vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:n alaa pelkkään YUTP-toimien 
kuvailuun; katsoo, että selvityksessä olisi 
esitettävä muutakin kuin luettelo 
maakohtaisista tapahtumista ja 
kehityskuluista; kehottaa siksi neuvostoa 
tarttumaan tilaisuuteen ja tekemään 
YUTP:n vuosittaisesta selvityksestä 
politiikkaan ja ratkaisuvaihtoehtoihin 
keskittyvän välineen;

Or. en

Tarkistus 34
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:stä olisi hyödynnettävä Lissabonin 

3. katsoo, että vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:stä perustana olisi käytettävä
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sopimuksen luomaa uutta liikevoimaa ja 
että sillä olisi tehostettava toimielinten 
välistä vuoropuhelua erityisesti siten, että 
keskustellaan EU:n ulkopoliittisen 
strategian täytäntöönpanosta, arvioidaan 
sen tehokkuutta ja hahmotellaan sen 
tulevaa suuntaa;

Lissabonin sopimuksen luomaa 
institutionaalista kehystä ja että sillä olisi 
tehostettava toimielinten välistä 
vuoropuhelua erityisesti siten, että 
keskustellaan EU:n ulkopoliittisen 
strategian täytäntöönpanosta, arvioidaan 
sen tehokkuutta ja hahmotellaan sen 
tulevaa suuntaa;

Or. en

Tarkistus 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että vuosittaisessa selvityksessä
YUTP:stä olisi hyödynnettävä Lissabonin 
sopimuksen luomaa uutta potentiaalia ja 
että sillä olisi tehostettava toimielinten 
välistä vuoropuhelua erityisesti siten, että 
keskustellaan EU:n ulkopoliittisen 
strategian täytäntöönpanosta, arvioidaan 
sen tehokkuutta ja hahmotellaan sen 
tulevaa suuntaa;

3. katsoo, että vuosittaisessa selvityksessä 
YUTP:stä olisi hyödynnettävä Lissabonin 
sopimuksen luomaa uutta potentiaalia ja 
että sillä olisi tehostettava toimielinten 
välistä vuoropuhelua erityisesti siten, että 
keskustellaan EU:n ulkopoliittisen 
strategian täytäntöönpanosta, arvioidaan 
sen tehokkuutta ja hahmotellaan sen 
tulevaa suuntaa;

Or. en

Tarkistus 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toistaa kannattavansa sellaisen 
johdonmukaisen EU:n ulkopoliittisen 
strategian kehittämistä, joka perustuu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 

4. toistaa kannattavansa sellaisen 
johdonmukaisen EU:n ulkopoliittisen 
strategian kehittämistä, joka perustuu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
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artiklassa vahvistettuihin tavoitteisiin ja 
periaatteisiin ja jossa määritellään selvästi 
EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan edut; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ottamaan Euroopan parlamentin 
asiaankuuluvat yksiköt täysin mukaan 
näihin pyrkimyksiin;

21 artiklassa säädettyihin tavoitteisiin ja 
periaatteisiin ja jossa määritellään selvästi 
EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan edut; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
käyttämään kaikki keinonsa YUTP:n 
käynnistämiseksi, toteuttamiseksi ja 
noudattamiseksi, sekä ottamaan Euroopan 
parlamentin asiaankuuluvat yksiköt täysin 
mukaan näihin pyrkimyksiin;

Or. en

Tarkistus 37
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. kehottaa varapuhemiestä/korkeaa 
edustajaa käyttämään täysimääräisesti 
hänelle perussopimuksissa ja etenkin 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
18 artiklassa määriteltyä rooliaan ja 
toimivaltuuksiaan johtajuuden 
lisäämiseksi unionin ulkosuhteisiin; 
palauttaa tässä suhteessa mieliin, että 
perussopimusten mukaan 
varapuhemies/korkea edustaja vie 
eteenpäin YUTP:aa ja koordinoi EU:n 
ulkosuhteiden kaikkia näkökohtia; 
katsoo, että EU:n ulkosuhteet myös 
YUTP:n alalla voivat muuttua 
tehokkaammiksi, johdonmukaisemmiksi, 
näkyvämmiksi ja vastuullisemmiksi vain, 
jos varapuhemies/korkea edustaja 
omaksuu roolin pääasiallisena 
tavoitteiden asettajana ja 
päätöksentekijänä; kehottaa jäsenvaltioita 
tukemaan varapuhemiestä/korkeaa 
edustajaa täysimääräisesti ja 
kannustavasti tämän roolin 
omaksumisessa;
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Or. en

Tarkistus 38
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

5. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission välistä johdonmukaisuutta on 
tehostettava varapuhemiehen/korkean 
edustajan johdolla, parannettava EU:n ja 
kansallisen tason välistä synergiaa ja 
tehostettava eri institutionaalisten 
toimijoiden välistä koordinaatiota, jotta 
voidaan integroida kaikki merkitykselliset 
välineet ja politiikat sekä antaa EU:n 
yhtenäinen viesti keskeisistä poliittisista 
kysymyksistä; katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja komission 
asiaankuuluvien yksiköiden välinen 
yhteistyö kaikilla tasoilla antaa EU:lle 
mahdollisuuden kehittää strategisen 
lähestymistavan, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös muita sellaisia 
toiminta-aloja kuin ihmisoikeuksien ja 
demokratian edistäminen, kauppa, 
kehitys, energiavarmuus ja oikeus- ja 
sisäasiat;

Or. en

Tarkistus 39
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

5. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission välillä tarvitaan 
johdonmukaisuutta; kehottaa 
parantamaan EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostamaan
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

Or. en

Tarkistus 40
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon, 



PE452.878v03-00 24/186 AM\859936FI.doc

FI

ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

Euroopan parlamentin asiaankuuluvien 
elinten ja valiokuntien ja komission 
asiaankuuluvien yksiköiden välinen 
yhteistyö kaikilla tasoilla on oleellista sille, 
että voidaan muodostaa strateginen 
lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

Or. en

Tarkistus 41
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, komission ja
jäsenvaltioiden väliseen 
johdonmukaisuuteen, parannettava EU:n ja 
kansallisen tason välistä synergiaa ja 
tehostettava institutionaalisten toimijoiden 
välistä koordinaatiota, jotta voidaan 
integroida kaikki merkitykselliset välineet 
ja politiikat sekä antaa EU:n yhtenäinen 
viesti keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

Or. en
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Tarkistus 42
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 
koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokasmaita sekä 
mahdollisia ehdokasmaita ja muita maita, 
joilla on mahdollisuuksia jäsenyyteen, ja 
myös sellaisia toiminta-aloja kuin kauppa, 
kehitys, energiavarmuus ja oikeus- ja 
sisäasiat;

Or. en

Tarkistus 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 

5. korostaa, että on pyrittävä Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, jäsenvaltioiden ja 
komission väliseen johdonmukaisuuteen, 
parannettava EU:n ja kansallisen tason 
välistä synergiaa ja tehostettava 
institutionaalisten toimijoiden välistä 



PE452.878v03-00 26/186 AM\859936FI.doc

FI

koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia toiminta-
aloja kuin kauppa, kehitys, energiavarmuus 
ja oikeus- ja sisäasiat;

koordinaatiota, jotta voidaan integroida 
kaikki merkitykselliset välineet ja politiikat 
sekä antaa EU:n yhtenäinen viesti 
keskeisistä poliittisista kysymyksistä; 
katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon 
ja komission asiaankuuluvien yksiköiden 
välinen yhteistyö kaikilla tasoilla on 
oleellista sille, että voidaan muodostaa 
strateginen lähestymistapa, joka koskee 
naapureitamme ja ehdokas- ja 
kumppanimaita, joilla on mahdollisuuksia 
jäsenyyteen, ja myös sellaisia 
toiminta-aloja kuin kauppa, kehitys, 
energiavarmuus ja oikeus- ja sisäasiat sekä 
ihmisoikeudet;

Or. en

Tarkistus 44
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja 
vaikutusvaltaa maailmassa ja antaa 
EU:lle mahdollisuuden tuoda esiin etunsa 
ja arvonsa tehokkaammin tavalla, joka 
vastaa sen nykyistä asemaa 
kansainvälisessä kaupassa ja taloudessa;

6. odottaa, että Euroopan ulkosuhdehallinto 
tunnustaa EU:n jäsenvaltioiden 
kohtaamat vaikeudet ja varoo 
päällekkäisyyksiä jäsenvaltioiden 
nykyisten ulkoministeriöiden toimien 
kanssa ja ottaa huomioon Eurooppa-
neuvoston sitoumuksen Euroopan 
ulkosuhdehallinnon 
kustannustehokkuutta ja neutraaleja 
talousarviovaikutuksia koskeviin 
periaatteisiin;

Or. en
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Tarkistus 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia 
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja 
vaikutusvaltaa maailmassa ja antaa 
EU:lle mahdollisuuden tuoda esiin etunsa 
ja arvonsa tehokkaammin tavalla, joka 
vastaa sen nykyistä asemaa 
kansainvälisessä kaupassa ja taloudessa;

6. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto ei missään olosuhteissa 
ole oikea instanssi yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan koordinointiin, sillä 
se ei ole avoin eikä demokraattinen ja sen 
toimintaa ohjaa oman edun tavoittelu;

Or. en

Tarkistus 46
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia 
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja vaikutusvaltaa 
maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa;

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia ja 
integrointia Euroopan ulkosuhdehallinto 
auttaa vahvistamaan EU:n poliittista roolia 
ja vaikutusvaltaa maailmassa ja antaa 
EU:lle mahdollisuuden tuoda esiin etunsa 
ja arvonsa tehokkaammin ja 
johdonmukaisemmin nimenomaisesti 
YK:n turvallisuusneuvoston puitteissa;

Or. en



PE452.878v03-00 28/186 AM\859936FI.doc

FI

Tarkistus 47
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia 
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja vaikutusvaltaa 
maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa;

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
muiden ulkoisten toimien välistä 
koordinointia Euroopan ulkosuhdehallinto 
auttaa vahvistamaan EU:n roolia ja 
vaikutusvaltaa maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa; kehottaa 
varapuhemiestä/korkeaa edustajaa 
perustamaan Euroopan 
ulkosuhdehallintoon tarvittavat 
koordinointirakenteet ja mekanismit;

Or. en

Tarkistus 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja vaikutusvaltaa 
maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa;

6. odottaa, että YUTP:n ja muiden 
ulkoisten toimien välisellä koordinoinnilla
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja vaikutusvaltaa 
maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa;

Or. en
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Tarkistus 49
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
ulkoisten toimien välistä koordinointia 
Euroopan ulkosuhdehallinto auttaa 
vahvistamaan EU:n roolia ja vaikutusvaltaa 
maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa;

6. odottaa, että tehostamalla YUTP:n ja 
jäsenvaltioiden ulkoisten toimien välistä 
koordinointia Euroopan ulkosuhdehallinto 
auttaa vahvistamaan EU:n roolia ja 
vaikutusvaltaa maailmassa ja antaa EU:lle 
mahdollisuuden tuoda esiin etunsa ja 
arvonsa tehokkaammin tavalla, joka vastaa 
sen nykyistä asemaa kansainvälisessä 
kaupassa ja taloudessa;

Or. en

Tarkistus 50
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta 
ja varmistavat myös, että niiden 
kansalliset politiikat tukevat EU:n 
kantoja;

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan 
yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan, jakavat sen 
tavoitteet ja tukevat sitä;

Or. en



PE452.878v03-00 30/186 AM\859936FI.doc

FI

Tarkistus 51
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä 
yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta EU:n 
kaikessa ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan 
ulkosuhdehallinto, vaan se edellyttää 
myös, että EU:n jäsenvaltiot sopivat 
näkemyseronsa keskeisistä ulkopolitiikan 
kysymyksistä; pitää tässä yhteydessä
oleellisen tärkeänä, että EU:n jäsenvaltiot 
sopivat yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan strategiasta ja 
varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

7. toteaa kuitenkin, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen ei 
sinänsä johda EU:n ulkopolitiikan 
yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen; 
pitää oleellisen tärkeänä, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan strategiasta ja 
varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat ovat yhteneväisiä eivätkä EU:n 
sovittujen yhteisten kantojen vastaisia, 
mikä konkretisoisi EU:n ulkopoliittista 
strategiaa;

Or. en

Tarkistus 52
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan 
ulkosuhdehallinto, vaan se edellyttää 
myös, että EU:n jäsenvaltiot sopivat 
näkemyseronsa keskeisistä ulkopolitiikan 
kysymyksistä; pitää tässä yhteydessä 
oleellisen tärkeänä, että EU:n jäsenvaltiot 
sopivat yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan strategiasta ja 
varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

7. toteaa kuitenkin, että EU:n täyttä 
yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta 
ulkopolitiikan kaikilla aloilla ei voida 
saavuttaa jäsenvaltioiden etujen, 
painopisteiden ja strategisten näkemysten 
väistämättömän erilaisuuden vuoksi; 
pitää siksi realistisena, että EU:n pitäisi 
keskittyä kaupan, kehitysyhteistyön ja 
humanitaarisen alan kysymyksiin, joihin 
se saattaisi kyetä antamaan lisäarvoa;
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Or. en

Tarkistus 53
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä 
yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta EU:n 
kaikessa ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan 
ulkosuhdehallinto, vaan se edellyttää 
myös, että EU:n jäsenvaltiot sopivat 
näkemyseronsa keskeisistä ulkopolitiikan 
kysymyksistä; pitää tässä yhteydessä 
oleellisen tärkeänä, että EU:n jäsenvaltiot 
sopivat yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan strategiasta ja 
varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

7. toteaa kuitenkin, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamisen lisäksi 
EU:n yhteisen politiikan täysi yhtenäisyys 
ja tehokkuus edellyttää ensi sijassa EU:n 
jäsenvaltioilta poliittista tahtoa keskeisiä 
ulkopolitiikan kysymyksiä koskevien 
näkemyserojensa sopimiseksi; pitää tässä 
yhteydessä oleellisen tärkeänä, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat yhteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan strategiasta ja 
varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

Or. en

Tarkistus 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta 

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä, 
kuten Venäjästä, Turkista ja Kosovosta; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
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ja varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta 
ja sopeuttavat niiden kansalliset politiikat 
EU:n yhteisiin suuntaviivoihin, toimiin ja 
kantoihin sekä välttävät kansallisia 
toimia, jotka ovat unionin etujen 
vastaisia;

Or. en

Tarkistus 55
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta 
ja varmistavat myös, että niiden 
kansalliset politiikat tukevat EU:n 
kantoja;

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta;

Or. en

Tarkistus 56
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. toteaa kuitenkin, että täyttä yhtenäisyyttä 
ja johdonmukaisuutta EU:n kaikessa 
ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 

7. toteaa kuitenkin, että parempaa
yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta EU:n 
kaikessa ulkopolitiikassa ei saavuteta vain 
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perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta 
ja varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

perustamalla Euroopan ulkosuhdehallinto, 
vaan se edellyttää myös, että EU:n 
jäsenvaltiot sopivat näkemyseronsa 
keskeisistä ulkopolitiikan kysymyksistä; 
pitää tässä yhteydessä oleellisen tärkeänä, 
että EU:n jäsenvaltiot sopivat yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan strategiasta 
ja varmistavat myös, että niiden kansalliset 
politiikat tukevat EU:n kantoja;

Or. en

Tarkistus 57
Hannes Swoboda

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pahoittelee tässä suhteessa, että 
useissa tapauksissa jäsenvaltioiden 
edustajien lausunnot antoivat 
vaikutelman epäyhtenäisyydestä ja tekivät 
varapuhemiehen/korkean edustajan 
työstä erityisen vaikeaa; pyytää siksi 
jäsenvaltioita pidättymään tällaisista 
yksittäisistä ja koordinoimattomista 
toimista ja lausunnoista ja osallistumaan 
YUTP:n toteuttamiseen tehokkaasti ja 
näkyvästi;

Or. en

Tarkistus 58
Hannes Swoboda

Päätöslauselmaesitys
7 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 b. pyytää toisaalta 
varapuhemiestä/korkeaa edustajaa 
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selvittämään EU:ta koskevat kantansa, 
reagoimaan nopeasti ja näyttävästi, ja 
antamaan YUTP:lle selkeän ja 
täsmällisen profiilin;

Or. en

Tarkistus 59
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa, että EU:n eritysedustajien 
roolin pitäisi yleisesti olla EU:n politiikan 
edustaminen ja koordinointi alueilla, 
joihin liittyy sellaisia EU:n kannalta 
erityisiä strategisia tai turvallisuuteen 
liittyviä etuja, jotka edellyttävät EU:n 
jatkuvaa läsnäoloa ja näkyvyyttä; katsoo, 
että EU:n erityisedustajien ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asiaankuuluvien 
yksiköiden toimintaa on koordinoitava 
tehokkaasti ja että on tarkasteltava 
uudelleen tärkeitä alakohtaisia kysymyksiä, 
joita henkilökohtaiset edustajat aiemmin 
hoitivat, ja on esitettävä ehdotuksia siitä, 
miten henkilökohtaisten edustajien tehtävät 
siirretään Euroopan ulkosuhdehallinnon 
korkeille virkamiehille tai EU:n 
erityisedustajille; pitää oleellisen tärkeänä, 
että EU:n erityisedustajien roolia ja 
tehtäviä määriteltäessä kuullaan ensin 
Euroopan parlamenttia ja että SEU-
sopimuksen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti annetaan ehdotuksia 
menettelyistä, joilla EU:n erityisedustajat 
antavat tiedotteita ja kertomuksia Euroopan 
parlamentille;

8. panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen 
Lissabonin sopimuksen mukaisesti on 
tuonut mukanaan uuden rakenteen; 
korostaa siksi, että EU:n erityisedustajien 
roolia olisi tarkistettava samalla, kun 
eräät näistä toimista päättyvät vuoden 
2011 aikana; katsoo, että EU:n nykyisten 
erityisedustajien ja Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asiaankuuluvien 
yksiköiden toimintaa on koordinoitava 
tehokkaasti ja että on tarkasteltava 
uudelleen tärkeitä alakohtaisia kysymyksiä, 
joita henkilökohtaiset edustajat aiemmin 
hoitivat, ja on esitettävä ehdotuksia siitä, 
miten henkilökohtaisten edustajien tehtävät 
siirretään Euroopan ulkosuhdehallinnon 
korkeille virkamiehille tai EU:n 
erityisedustajille pitää oleellisen tärkeänä, 
että EU:n erityisedustajien roolia ja 
tehtäviä määriteltäessä kuullaan ensin 
Euroopan parlamenttia ja että 
SEU-sopimuksen 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti annetaan ehdotuksia 
menettelyistä, joilla EU:n erityisedustajat 
antavat tiedotteita ja kertomuksia Euroopan 
parlamentille;

Or. en
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Tarkistus 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. palauttaa mieliin 
varapuhemiehen/korkean edustajan 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
keskushallinnosta Euroopan 
parlamentille antaman julkilausuman, 
jossa hän sitoutui luomaan kriisiajan 
hallinnolle ja rauhanrakentamiselle 
asiaankuuluvan rakenteen, jossa 
kriiseihin vastaamista, konfliktien 
estämistä ja rauhanrakentamista 
suunnittelevat ja ohjelmoivat Euroopan 
ulkosuhdehallintoon siirretyt komission 
yksiköt toimisivat yhdessä YUTP:n 
rakenteiden kanssa hänen vastuullaan ja 
suorassa alaisuudessa läheisen yhteistyön 
ja synergian merkeissä; palauttaa lisäksi 
mieliin, että ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtajalle 7. syyskuuta 2010 
lähettämässään kirjeessä 
varapuhemies/korkea edustaja totesi 
aikovansa luoda kriisivalmius- ja 
rauhanrakentamisyksikön, joka olisi 
samalla tasolla kuin muutkin 
kriisinhallintayksiköt, kuten 
kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavara ja Euroopan unionin 
sotilasesikunta, ja jolle uskottaisiin 
vakausvälineen mukaisiin 
kriisivalmiustehtäviin valmistautuminen; 
odottaa, että varapuhemies/korkea 
edustaja panee nämä sitoumukset 
nopeasti toimeen; katsoo, että unionin 
todellisen, tehokkaan ja yhtenäisen 
kriisinhallinta- ja 
rauhanrakentamisorganisaation 
toteuttamiseksi edellä mainittujen 
yksikköjen olisi yhdistyttävä yhteisen 
pääjohtajan alaisuudessa ja että 
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Euroopan ulkosuhdehallinnon 
keskuuteen olisi perustettava 
kriisinhallintaryhmä;

Or. en

Tarkistus 61
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että perussopimuksen 
mukaan parlamentilla on oikeus tulla 
kuulluksi YUTP:stä ja YTPP:stä, että sen 
näkemykset on otettava asianmukaisesti 
huomioon ja että sen on voitava antaa 
suosituksia; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa vakiinnuttamaan 
kuulemista ja tietojen antamista koskevat 
tehtävät, joita komissio ja neuvosto ovat 
tähän asti toteuttaneet ulkosuhteiden alalla;
odottaa, että parlamentin oikeutta valvoa 
demokraattisesti EU:n ulkoisen avun 
välineiden strategista suunnittelua 
vahvistetaan;

9. muistuttaa, että perussopimuksen 
mukaan parlamentilla on oikeus tulla 
kuulluksi YUTP:stä ja YTPP:stä, että sen 
näkemykset on otettava asianmukaisesti 
huomioon ja että sen on voitava antaa 
suosituksia; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa vakiinnuttamaan 
kuulemista ja tietojen antamista koskevat 
tehtävät, joita komissio ja neuvosto ovat 
tähän asti toteuttaneet ulkosuhteiden alalla;
pyytää neuvostoa hyväksymään 
sovittelukomiteassa rakentavan 
lähestymistavan ulkoisen avun välineille, 
kuten vakausvälineelle, ja tunnustamaan 
Euroopan parlamentin oikeuden valvoa 
demokraattisesti strategia-asiakirjoja ja 
monivuotisia toimintasuunnitelmia 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 62
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. muistuttaa, että perussopimuksen 
mukaan parlamentilla on oikeus tulla 
kuulluksi YUTP:stä ja YTPP:stä, että sen 
näkemykset on otettava asianmukaisesti 
huomioon ja että sen on voitava antaa 
suosituksia; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa vakiinnuttamaan 
kuulemista ja tietojen antamista koskevat 
tehtävät, joita komissio ja neuvosto ovat 
tähän asti toteuttaneet ulkosuhteiden alalla; 
odottaa, että parlamentin oikeutta valvoa 
demokraattisesti EU:n ulkoisen avun 
välineiden strategista suunnittelua 
vahvistetaan;

9. muistuttaa, että perussopimuksen 
mukaan Euroopan parlamentilla on oikeus 
tulla kuulluksi YUTP:stä ja YTPP:stä, että 
sen näkemykset on otettava 
asianmukaisesti huomioon ja että sen on 
voitava antaa suosituksia; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
vakiinnuttamaan kuulemista ja tietojen 
antamista koskevat tehtävät, joita komissio 
ja neuvosto ovat tähän asti toteuttaneet 
ulkosuhteiden alalla; odottaa, että 
parlamentin oikeus valvoa demokraattisesti 
EU:n ulkoisen avun välineiden strategista 
suunnittelua tunnustetaan täysimääräisesti 
ja vahvistetaan;

Or. en

Tarkistus 63
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toistaa jälleen kantansa, että SEUT-
sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaan parlamentille on annettava 
täydelliset tiedot kansainvälisten 
sopimusten tekemiseen johtavista 
menettelyistä niiden alku-, neuvottelu- ja 
loppuvaiheessa; odottaa, että 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja antaa 
kaikki merkitykselliset tiedot 
neuvotteluista menettelyn koko keston 
ajan, mukaan luettuina neuvotteluohjeet ja 
luonnokset neuvoteltavista teksteistä, ja 
muistuttaa, että poliittista vastuuta 
koskevassa julkilausumassaan 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
sitoutui soveltamaan luottamuksellisiin 
YUTP:n asiakirjoihin kansainvälisistä 

10. toistaa jälleen kantansa, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
218 artiklan 6 kohdan mukaan Euroopan 
parlamentin lausunto/hyväksyntä 
edellytetään kaikilta kansainvälisiltä 
sopimuksilta, myös pääasiassa YUTP:n 
piiriin kuuluvilta, ja että ainoa poikkeus 
oli suoranaisesti yhteiseen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan liittyvät 
sopimukset; toteaa, että
SEUT-sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan 
mukaan parlamentille on annettava 
täydelliset tiedot kansainvälisten 
sopimusten tekemiseen johtavista 
menettelyistä niiden alku-, neuvottelu- ja 
loppuvaiheessa; odottaa, että 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja antaa 
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sopimuksista tehdyn puitesopimuksen 
määräyksiä; kehottaa luomaan tehokkaan 
toimintatavan, joka yhdistää parlamentin 
etuoikeuksien kunnioittamisen ja 
luottamuksellisuuden tarpeellisen tason; 
katsoo, että tarvitaan kattavaa sopimusta, 
jossa kaikki toimielimet ovat mukana ja 
joka kattaa kaikki EU:n elimet, jotta 
voidaan säännellä parlamentin jäsenten 
mahdollisuutta saada käyttöönsä 
luottamuksellisia asiakirjoja;

kaikki merkitykselliset tiedot 
neuvotteluista menettelyn koko keston 
ajan, mukaan luettuina neuvotteluohjeet ja 
luonnokset neuvoteltavista teksteistä, ja 
muistuttaa, että poliittista vastuuta 
koskevassa julkilausumassaan 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
sitoutui soveltamaan luottamuksellisiin 
YUTP:n asiakirjoihin kansainvälisistä 
sopimuksista tehdyn puitesopimuksen 
määräyksiä; kehottaa luomaan tehokkaan 
toimintatavan, joka yhdistää parlamentin 
etuoikeuksien kunnioittamisen ja 
luottamuksellisuuden tarpeellisen tason; 
katsoo, että tarvitaan kattavaa sopimusta, 
jossa kaikki toimielimet ovat mukana ja 
joka kattaa kaikki EU:n elimet, jotta 
voidaan säännellä parlamentin jäsenten 
mahdollisuutta saada käyttöönsä 
luottamuksellisia asiakirjoja;

Or. en

Tarkistus 64
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
tarkistetussa versiossa on määrättävä 
YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn 
suuremmasta avoimuudesta ja käsiteltävä 
kunnolla budjettivallan käyttäjän 
tietovaatimuksia, jotta tämä voisi saada 
säännöllisesti täydelliset tiedot tämän 
toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista 
vaikutuksista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi saatava riittävästi tietoja 
ennen kuin YUTP:hen liittyvistä 

11. korostaa, että talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
tarkistetussa versiossa on määrättävä 
YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn 
suuremmasta avoimuudesta ja käsiteltävä 
kunnolla budjettivallan käyttäjän 
tietovaatimuksia, jotta tämä voisi saada 
säännöllisesti täydelliset tiedot tämän 
toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista 
vaikutuksista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi saatava riittävästi tietoja 
ennen kuin YUTP:hen liittyvistä 
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toimivaltuuksista ja strategioista tehdään 
päätöksiä; pitää ilahduttavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki 
merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa; toistaa kantansa, 
että YUTP:n demokraattisen legitimiteetin 
vahvistamiseksi parlamentin toimivaltaisia 
elimiä olisi kuultava ennen YTPP-
operaatioiden käynnistämistä ja että niiden 
olisi voitava valvoa erityisesti YTPP-
operaatioita;

toimivaltuuksista ja strategioista tehdään 
päätöksiä; pitää ilahduttavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki 
merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa; toistaa kantansa, 
että parlamentin toimivaltaisia elimiä olisi 
kuultava asianmukaisesti ennen 
YTPP-operaatioiden käynnistämistä;

Or. en

Tarkistus 65
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
tarkistetussa versiossa on määrättävä 
YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn 
suuremmasta avoimuudesta ja käsiteltävä 
kunnolla budjettivallan käyttäjän 
tietovaatimuksia, jotta tämä voisi saada 
säännöllisesti täydelliset tiedot tämän 
toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista 
vaikutuksista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi saatava riittävästi tietoja 
ennen kuin YUTP:hen liittyvistä 
toimivaltuuksista ja strategioista tehdään 
päätöksiä; pitää ilahduttavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki 
merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa; toistaa kantansa, 
että YUTP:n demokraattisen legitimiteetin 
vahvistamiseksi parlamentin toimivaltaisia 

11. korostaa, että talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
tarkistetussa versiossa on määrättävä 
YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn 
suuremmasta avoimuudesta ja käsiteltävä 
kunnolla budjettivallan käyttäjän 
tietovaatimuksia, jotta tämä voisi saada 
säännöllisesti täydelliset tiedot tämän 
toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista 
vaikutuksista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi saatava riittävästi tietoja 
ennen kuin YUTP:hen liittyvistä 
toimivaltuuksista ja strategioista tehdään 
päätöksiä; pitää ilahduttavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki 
merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa; toistaa kantansa, 
että YUTP:n demokraattisen legitimiteetin 
vahvistamiseksi parlamentin toimivaltaisia 
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elimiä olisi kuultava ennen YTPP-
operaatioiden käynnistämistä ja että niiden 
olisi voitava valvoa erityisesti YTPP-
operaatioita;

elimiä olisi kuultava ennen 
YTPP-operaatioiden käynnistämistä ja että 
niiden olisi voitava valvoa erityisesti 
YTPP-operaatioita; korostaa, että YUTP:n 
tavoitteisiin olisi osoitettava riittävät 
talousarviovarat Lissabonin sopimuksessa 
mainittujen uskottavuutta ja 
itsemääriteltävyyttä koskevien kriteerien 
täyttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 66
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
tarkistetussa versiossa on määrättävä 
YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn 
suuremmasta avoimuudesta ja käsiteltävä 
kunnolla budjettivallan käyttäjän 
tietovaatimuksia, jotta tämä voisi saada 
säännöllisesti täydelliset tiedot tämän 
toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista 
vaikutuksista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi saatava riittävästi tietoja 
ennen kuin YUTP:hen liittyvistä 
toimivaltuuksista ja strategioista tehdään 
päätöksiä; pitää ilahduttavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki 
merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa; toistaa kantansa, 
että YUTP:n demokraattisen legitimiteetin 
vahvistamiseksi parlamentin toimivaltaisia 
elimiä olisi kuultava ennen YTPP-
operaatioiden käynnistämistä ja että niiden 
olisi voitava valvoa erityisesti YTPP-

11. korostaa, että talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta ja moitteettomasta 
varainhoidosta vuonna 2006 tehdyn 
toimielinten välisen sopimuksen 
tarkistetussa versiossa on määrättävä 
YUTP:ta koskevan talousarviomenettelyn 
suuremmasta avoimuudesta ja käsiteltävä 
kunnolla budjettivallan käyttäjän 
tietovaatimuksia, jotta tämä voisi saada 
säännöllisesti täydelliset tiedot tämän 
toiminta-alan poliittisten päätösten 
taustoista, kontekstista ja taloudellisista 
vaikutuksista; katsoo, että Euroopan 
parlamentin olisi saatava riittävästi tietoja 
ennen kuin YUTP:hen liittyvistä 
toimivaltuuksista ja strategioista tehdään 
päätöksiä; pitää ilahduttavana 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
antamaa tukea ehdotukselle, että kaikki 
merkittävät YTPP-operaatiot olisi 
mainittava talousarviossa, mutta katsoo, 
että täysimittainen avoimuus ja 
demokraattinen valvonta edellyttävät 
erillisiä budjettikohtia jokaiselle 
virkamatkalle; toistaa kantansa, että 
YUTP:n demokraattisen legitimiteetin 
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operaatioita; vahvistamiseksi parlamentin toimivaltaisia 
elimiä olisi kuultava ennen
YTPP-operaatioiden käynnistämistä ja että 
niiden olisi voitava valvoa erityisesti 
YTPP-operaatioita;

Or. en

Tarkistus 67
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. katsoo, että YTPP:stä säännöllisesti 
järjestettäviä yhteisiä kuulemisia olisi 
täydennettävä järjestämällä lisäkokouksia, 
jos ilmenee tarvetta antaa ennakkotietoja; 
ehdottaa tässä yhteydessä, että kokouksissa 
olisi pyrittävä myös saamaan oppia 
keskeisistä strategisista ja poliittis-
sotilaallisista kysymyksistä, jotta voidaan 
parantaa tulevien operaatioiden 
suunnittelua ja johtamista ja auttaa 
kehittämään ennakoivia lähestymistapoja 
tulevia tarpeita varten; muistuttaa lisäksi, 
että parlamentilla on SEU-sopimuksen 41 
artiklan 3 kohdan nojalla oikeus tulla 
kuulluksi ja saada asianmukaisesti tietoja 
YUTP:n alalla tehtävien tiettyjen 
kiireellisten aloitteiden rahoittamisesta;

12. katsoo, että YTPP:stä säännöllisesti 
järjestettäviä yhteisiä kuulemisia olisi 
täydennettävä järjestämällä lisäkokouksia; 
ehdottaa tässä yhteydessä, että kokouksissa 
olisi pyrittävä myös saamaan oppia 
keskeisistä strategisista ja poliittis-
sotilaallisista kysymyksistä, jotta voidaan 
parantaa tulevien operaatioiden 
suunnittelua ja johtamista ja auttaa 
kehittämään ennakoivia lähestymistapoja 
tulevia tarpeita varten; muistuttaa lisäksi, 
että parlamentilla on SEU-sopimuksen 
41 artiklan 3 kohdan nojalla oikeus tulla 
kuulluksi ja saada asianmukaisesti tietoja 
YUTP:n alalla tehtävien tiettyjen 
kiireellisten aloitteiden rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. panee merkille perussopimuksissa 
olevan velvoitteensa määritellä yhdessä 
kansallisten parlamenttien kanssa 
tehokkaan ja säännöllisen parlamenttien 
välisen yhteistyön organisointi ja 
edistäminen etenkin yhteisen ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että YTPP-toimien on oltava 
osa kriisissä oleviin maihin ja alueisiin 
kohdistuvaa kattavaa politiikkaa; korostaa 
myös, että sen sijaan, että nykytavan 
mukaan keskitytään YTPP-operaatioiden 
onnistuneeseen käyttöönottoon ja 
painotetaan sitä, olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota niiden 
onnistuneeseen täytäntöönpanoon ja 
kestävään vaikutukseen paikan päällä;

13. korostaa, että YTPP-toimien on oltava 
osa kriisissä oleviin maihin ja alueisiin 
kohdistuvaa kattavaa politiikkaa silloin 
kun kyseessä ovat EU:n arvot ja 
strategiset edut ja kun YTPP-toimilla 
saavutettaisiin todellista lisäarvoa 
rauhan, vakauden ja oikeusvaltion 
periaatteiden edistämisessä; korostaa 
myös, että jokaisen operaation 
onnistuneen täytäntöönpanon ja paikan 
päällä tapahtuvan kestävän vaikutuksen 
tarkempaan arviointiin tarvitaan prosessi, 
jossa kokemuksista otetaan opiksi;

Or. en

Tarkistus 70
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että YTPP-toimien on oltava 
osa kriisissä oleviin maihin ja alueisiin 
kohdistuvaa kattavaa politiikkaa; korostaa 
myös, että sen sijaan, että nykytavan 
mukaan keskitytään YTPP-operaatioiden 
onnistuneeseen käyttöönottoon ja 
painotetaan sitä, olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota niiden onnistuneeseen 
täytäntöönpanoon ja kestävään 
vaikutukseen paikan päällä;

13. korostaa, että YTPP-toimien on oltava 
osa kriisissä oleviin maihin ja alueisiin 
kohdistuvaa kattavaa politiikkaa; korostaa 
myös, että sen sijaan, että nykytavan 
mukaan keskitytään YTPP-operaatioiden 
onnistuneeseen käyttöönottoon ja 
painotetaan sitä, olisi kiinnitettävä 
enemmän huomiota niiden onnistuneeseen 
täytäntöönpanoon ja kestävään 
vaikutukseen paikan päällä; kehottaa 
varapuhemiestä/korkeaa edustajaa 
asettamaan konfliktien estämisen, 
rauhanomaisen konfliktien ratkaisemisen 
ja turvallisuusalan uudistamisen etusijalle 
YUTP:ssa ja YTPP:ssa; vaatii 
varapuhemiestä/korkeaa edustajaa 
käyttämään hyväksi vasta perustettua 
Euroopan ulkosuhdehallintoa, jotta 
vaikutusten arvioinnista tulisi normaali 
menettely arvioitaessa laadullisesti kunkin 
YTPP-operaation monia turvallisuuteen, 
ihmisoikeuksiin, sukupuolinäkökohtiin, 
yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä 
vaikutuksia kohdemaassa tai -alueella;

Or. en

Tarkistus 71
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa, neuvostoa ja 
jäsenvaltioita poistamaan siviili- ja 
sotilasalan suunnitteluvoimavarojen 
välisen epätasapainon Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa sekä lisäämään 
henkilöstöä oikeus-, siviilihallinto- ja 
tullialalla sekä välitystoiminnan alalla, 
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jotta YTPP-operaatioihin voidaan 
varmistaa asianmukainen ja riittävä 
asiantuntemus;

Or. en

Tarkistus 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai 
sotilasoperaatioita – joita toteutetaan jo 
paikan päällä tai jotka voidaan perustaa 
kriisin jälkeen; uskoo, että jyrkkä ero 
sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
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voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

voidaan perustaa kriisin jälkeen; katsoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa varsin vanhentuneita 
institutionaalisia malleja ja että siviilien ja 
sotilaiden välinen vuorovaikutus voi 
paremmin vastata todellisuutta kentällä; 
korostaa siksi, että sotilaallisten ja 
siviilivälineiden asiaankuuluvimman 
yhdistelmän varmistamiseksi tarvitaan 
tapauskohtaista arviointia kaikissa 
tilanteissa;

Or. en

Tarkistus 74
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai 
sotilasoperaatioita – joita toteutetaan jo 
paikan päällä tai jotka voidaan perustaa 
kriisin jälkeen; uskoo, että jyrkkä ero 
sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä sekä 
muiden kansainvälisten organisaatioiden 
toimia;

Or. en
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Tarkistus 75
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; on yhä 
huolestunut pyrkimyksistä käyttää EU:n 
taisteluryhmien joukkoja 
katastrofivalmiuksiin ja palauttaa mieliin, 
että YTPP:n valmiuksien lisääntynyt 
käyttö ja EU:n katastrofiavun 
vakausväline rajoittavat merkittävästi 
EU:n kykyä ratkaista poliittisia kriisejä ja 
osallistua rauhaanpakottamiseen, 
rauhanturvaamiseen ja 
rauhanrakentamiseen; uskoo, että
monissa tapauksissa liian jyrkkä ero 
sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
voidaan tarvita sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä; palauttaa mieliin, että 
YUTP:n 24 operaatiosta 16 on 
siviililuonteisia, seitsemän 
sotilasoperaatiota ja vain yksi siviili- ja 
sotilasoperaatio; pyytää 
varapuhemiestä/korkeaa edustajaa 
olemaan nimittämättä sotilashenkilöä 
puhtaasti siviililuonteisten operaatioiden 
johtoon, kuten Kosovon EULEX:n 
tapauksessakin;

Or. en

Tarkistus 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
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Kovatchev, Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja
korostaa siksi, että tiettyjen kriisien 
hoitamisessa voidaan tarvita sekä 
sotilaallisia että siviilivälineitä;

Or. en

Tarkistus 77
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- ja/tai
sotilasoperaatioita – joita toteutetaan jo 
paikan päällä tai jotka voidaan perustaa 
kriisin jälkeen; uskoo, että jyrkkä ero 
sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;
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Or. en

Tarkistus 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan yleensä sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

Or. en

Tarkistus 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
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tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

voidaan tarvita sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

Or. en

Tarkistus 80
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä;

14. korostaa, että on koordinoitava 
mahdollisimman hyvin EU:n 
katastrofivalmiuksia ja muita välineitä –
kuten YTPP:n siviili- tai sotilasoperaatioita 
– joita toteutetaan jo paikan päällä tai jotka 
voidaan perustaa kriisin jälkeen; uskoo, 
että jyrkkä ero sotilaallisten ja 
siviilikriisihallintaoperaatioiden välillä 
kuvastaa vanhentuneita institutionaalisia 
malleja eikä todellisuutta kentällä, ja 
korostaa siksi, että kriisien hoitamisessa 
tarvitaan sekä sotilaallisia että 
siviilivälineitä, jotka perustuvat 
turvallisuuden ja kehityksen välisten 
yhteyksien perusteelliseen 
ymmärtämiseen;

Or. en

Tarkistus 81
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. palauttaa mieliin, että parlamentti 
on EU:n pelastuspalvelumekanismiin 
perustuen lukuisia kertoja vaatinut 
unionin ulkopuoliseen toimintaan 
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kykenevien Euroopan 
pelastuspalvelujoukkojen perustamista;

Or. en

Tarkistus 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että katastrofit eivät saa 
johtaa sotilaallisen voiman 
käyttöönottoon tai siirtoihin EU:ssa tai 
sen ulkopuolella; katsoo, että olisi 
asetettava saataville riittävät resurssit, 
jotta pelastuspalvelujoukot voivat 
suoriutua tehtävästä asianmukaisesti ja 
yksin; korostaa lisäksi, että siviili- ja 
sotilasyhteistyöhön sisältyy se 
kontrolloimaton riskitekijä, että siviilejä 
käytetään sotilaallisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, millä voi olla 
kauaskantoisia seurauksia: siviilit 
menettävät paikallisen väestön silmissä 
puolueettomuutensa ja puhtaasti 
humanitaarisen luonteensa; tästä syystä 
katsoo, että siviili- ja sotilasoperaatiot 
olisi pidettävä tiukasti erillään kaikilla 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä Poistetaan.
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kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin 
sekä kolmansien maiden kuten 
Yhdysvaltojen, Turkin, Norjan ja 
Kanadan kanssa sekä toimien 
tahdistamista ja tietojen ja resurssien 
jakamista rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä 
terrorismin torjunta kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin 
sekä kolmansien maiden kuten 
Yhdysvaltojen, Turkin, Norjan ja 
Kanadan kanssa sekä toimien 
tahdistamista ja tietojen ja resurssien
jakamista rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä 
terrorismin torjunta kansainvälisen 
oikeuden mukaisesti;

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kanssa –
olivatpa ne maailmanlaajuisia tai 
alueellisia organisaatioita tai kolmansia 
maita – sekä tietojen jakamista, toimien 
koordinointia ja resurssien yhdistämistä
aina kun se on aiheellista 
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
aloilla;
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Or. en

Tarkistus 85
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen
ja rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
Naton kaltaisten organisaatioiden roolin 
täydentämistä siten, että siviili- ja 
sotilastoimien välistä työnjakoa 
selkeytetään, ja myös kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen 
ja rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
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kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa; 
korostaa, että toimia on tahdistettava ja 
tietoja ja resursseja jaettava
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
aloilla, mukaan luettuina 
kriisihallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 87
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin 
kanssa sekä toimien tahdistamista 
ennakkovaroitusten parantamista, 
parhaiden käytäntöjen ja tietojen 
vaihtamista ja resurssien jakamista 
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
aloilla, mukaan luettuina 
kriisihallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 88
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

15. pitää EU:n tärkeinä painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja 
rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 89
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja 

15. pitää EU:n strategisina painopisteinä 
kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistamista ja vuoropuhelun 
tehostamista muiden keskeisten 
kriisinhallinnan toimijoiden kuten YK:n, 
Naton, Afrikan unionin (AU) ja Etyjin sekä 
kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen, 
Turkin, Norjan ja Kanadan kanssa sekä 
toimien tahdistamista ja tietojen ja 
resurssien jakamista rauhanturvaamisen ja 
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rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti;

rauhanrakentamisen aloilla, mukaan 
luettuina kriisihallintayhteistyö ja 
erityisesti meriturvallisuus sekä terrorismin 
torjunta kansainvälisen oikeuden 
mukaisesti; korostaa, että EU:n on oltava 
asianmukaisesti edustettuna YK:n 
turvallisuusneuvostossa jakamalla viime 
kädessä uudelleen nykyisin 
jäsenvaltioiden hallussa olevat paikat, ja 
että EU:n on käytettävä valtaansa YK:n 
turvallisuusneuvoston uudistamisen ja 
laajentamisen käynnistämiseksi siten, että 
turvallisuusneuvostosta tulisi edustavampi 
ja että sen legitiimiyttä ja tehokkuutta 
lisättäisiin;

Or. en

Tarkistus 90
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustaminen tarjoaa 
EU:lle ainutkertaisen mahdollisuuden 
panna täytäntöön konfliktien ehkäisyä ja 
rauhanrakentamista koskevia 
sitoumuksiaan etenkin Göteborgin 
ohjelman suhteen, ja kriisinhallinnan 
vaihtoehtona laajentamaan EU:n 
valmiuksia konfliktien estämiseen; 
korostaa tässä mielessä, että konfliktien 
ehkäisyn ja turvallisuuspolitiikan osasto 
olisi asetettava samalle viivalle muiden 
osastojen kanssa myöntämällä sille 
riittävät resurssit toimen suunnitteluun ja 
lujittamalla sen yhteyksiä 
maantieteellisesti jaettuihin osastoihin 
sekä luomalla viralliset suhteet asiasta 
vastaaviin neuvoston työryhmiin; katsoo, 
että kriisinhallintarakenteen sekä 
konfliktien ehkäisyn ja 
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turvallisuuspolitiikan osaston välistä eroa 
olisi myös tarkasteltava uudelleen; 

Or. en

Tarkistus 91
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. katsoo, että vuoden 2010 
romahtaneiden valtioiden luettelon (Fund 
for Peace) mukaan maailmassa 
arvioidaan olevan 38 epävarmassa 
asemassa olevaa valtiota, joiden piirissä 
asuu yli miljardi ihmistä, minkä vuoksi 
EU:n pitäisi kehittää kattavampi strategia 
ulkoisten toimiensa käyttämiseksi ja 
demokraattisten valtioiden rakentamisen 
edistämiseksi;

Or. en

Tarkistus 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa 
kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella 
yhteisellä eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 

Poistetaan.
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monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa 
vuoropuhelussa energiantoimittajien ja 
erityisesti Venäjän ja kauttakulkumaiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 93
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa 
kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella 
yhteisellä eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

16. korostaa, että energian alalla EU:n 
ulkosuhteiden on oltava johdonmukaisia 
ja yhteneviä, ja tähdentää, että 
energiavarmuuden käsite liittyy 
oleellisesti toimitusvarmuuteen; 
muistuttaa siksi kiireellisestä tarpeesta 
vastata energiapoliittisiin haasteisiin 
sellaisella yhteisellä eurooppalaisella 
ulkoisella energiapolitiikalla, joka perustuu 
jäsenvaltioiden tämän alan toimien 
parempaan koordinointiin ja 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; pitää myönteisenä 
Eurooppa-neuvoston päätöstä pyytää 
komissiota toimittamaan kesäkuuhun 
2011 mennessä tiedonanto 
toimitusvarmuudesta ja kansainvälisestä 
yhteistyöstä tarkoituksena lisätä EU:n 
energia-alan ulkoisen toiminnan 
yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta;
kehottaa tässä yhteydessä 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
noudattamaan päättäväisesti parlamentin 
suosituksia yhtenäisen ja koordinoidun 
politiikan kehittämisestä erityisesti siten, 
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että edistetään EU:n yhtenäisyyttä 
rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa 
kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella 
yhteisellä eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

16. varoittaa riskistä, että EU:n 
energiahuolto voi tulla kokonaan 
riippuvaiseksi kolmansista maista;
muistuttaa kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella 
yhteisellä eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

16. korostaa myös tarvetta varmistaa, että 
EU:n energiahuolto ei tule liian
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
voisi lopulta heikentää EU:n 
ulkopolitiikan riippumattomuutta;
muistuttaa kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella 
yhteisellä eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 96
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa 
kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin sellaisella 
yhteisellä eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n jäsenvaltioiden energiahuolto ei 
tule riippuvaiseksi kolmansista maista; 
muistuttaa kiireellisestä tarpeesta vastata 
energiapoliittisiin haasteisiin nykyistä 
paremmin koordinoidulla eurooppalaisella 
ulkoisella energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
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parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa 
vuoropuhelussa energiantoimittajien ja 
erityisesti Venäjän ja kauttakulkumaiden 
kanssa;

erityisesti siten, että edistetään rakentavaa 
vuoropuhelua energiantoimittajien ja 
erityisesti Venäjän ja kauttakulkumaiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 97
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen, Nabuccon kaltaisten 
strategisten infrastruktuurihankkeiden 
täytäntöönpanoon sekä siihen, että 
naapurimaita kehotetaan soveltamaan 
EU:n energian sisämarkkinoiden 
sääntöjä; kehottaa tässä yhteydessä 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
noudattamaan päättäväisesti parlamentin 
suosituksia yhtenäisen ja koordinoidun 
politiikan kehittämisestä erityisesti siten, 
että edistetään EU:n yhtenäisyyttä 
rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti sekä
Venäjän että kauttakulkumaiden kanssa;

Or. en
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Tarkistus 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sekä uusiutuvien että 
kotimaisten fossiilisten energianlähteiden 
edistämisellä, energian sisämarkkinoiden 
tehokkaalla täytäntöönpanolla sekä 
sellaisella yhteisellä eurooppalaisella 
ulkoisella energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 99
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
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tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa; on 
tyytymätön siihen, että komissio ei ole 
edistänyt riittävän päättäväisellä tavalla 
Nabucco-hanketta eikä Whitestream-
hankkeen kaltaisia muita eteläisen 
käytävän toteuttamiskelpoisia hankkeita; 
pitää valitettavana sitä, että jäsenvaltiot 
tukevat aktiivisesti hankkeita, jotka 
todellisuudessa ovat rinnakkaisia niiden 
hankkeiden kanssa, joiden tarkoituksena 
on energian toimituslähteiden 
varmistaminen ja monipuolistaminen; 

Or. en

Tarkistus 100
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 

16. korostaa myös tarvetta huolehtia siitä, 
että EU:n energiahuolto ei tule 
riippuvaiseksi kolmansista maista, mikä 
heikentäisi EU:n ulkopolitiikan 
riippumattomuutta; muistuttaa kiireellisestä 
tarpeesta vastata energiapoliittisiin 
haasteisiin sellaisella yhteisellä 
eurooppalaisella ulkoisella 
energiapolitiikalla, joka perustuu 
energiantoimituslähteiden 
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monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa;

monipuolistamiseen; kehottaa tässä 
yhteydessä varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa noudattamaan päättäväisesti 
parlamentin suosituksia yhtenäisen ja 
koordinoidun politiikan kehittämisestä 
erityisesti siten, että edistetään EU:n 
yhtenäisyyttä rakentavassa vuoropuhelussa 
energiantoimittajien ja erityisesti Venäjän 
ja kauttakulkumaiden kanssa; energian 
toimitusvarmuus olisi sisällytettävä 
täydellisesti myös EU:n laajentumis- ja 
naapuruuspolitiikkaan, kuten Turkin ja 
Ukrainan kaltaisten kumppaneiden 
kanssa harjoitettavaan poliittiseen 
vuoropuheluun ja käytännön 
yhteistyöhön;

Or. en

Tarkistus 101
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa tarvetta koordinoida 
tietoverkkorikollisuuteen liittyvien uhkien 
kaltaisten uudentyyppisten uhkien 
torjuntaa; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa laatimaan perusteellisen 
analyysin mainitun alan tarpeista ja 
siihen kohdistuvista uhkista, jotka 
edellyttävät moniulotteista ja laaja-alaista 
Euroopan verkkoturvallisuusstrategiaa, 
verkkohyökkäyksiä koskevat 
varosuunnitelmat mukaan luettuina;

Or. en
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Tarkistus 102
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja EU:n jäsenvaltioita sisällyttämään 
YTPP:tä koskeviin neuvoston päätöksiin 
ja YTPP-operaatioiden valtuuksiin 
viittaukset turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmiin 1325 ja 1820 ja 
varmistamaan, että kaikissa 
YTPP-operaatioissa on vähintään yksi 
tasa-arvoneuvoja ja toimintasuunnitelma 
siitä, miten päätöslauselmien 1325 ja 
1820 tavoitteet saavutetaan; kehottaa 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa, EU:n jäsenvaltioita ja 
edustustojen päälliköitä sisällyttämään 
kaikkiin operaatioihin paikallisten 
naisjärjestöjen kuulemisen ja niiden 
kanssa tehtävän yhteistyön;

Or. en

Tarkistus 103
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että energiahuollon alalla 
kolmansien maiden kanssa harjoitettavan 
yhteistyön on perustuttava yhteistyön ja 
avoimuuden periaatteisiin ja 
vastavuoroisuuden korostamiseen; 
korostaa, että energiahuoltoa ei tule 
varmistaa sotilaallisin keinoin;

Or. en
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Tarkistus 104
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. panee merkille, että Euroopan 
unionin ulkopolitiikassa on otettava 
huomioon Euroopan vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa 
aluetta koskeva ulkoinen ulottuvuus; 
painottaa muuttoliikkeiden 
järjestelmällisen hallinnan merkitystä; 
katsoo, että on erittäin tärkeää varmistaa 
sekä alkuperämaiden että 
kauttakulkumaiden osallistuminen 
yhteistyöhön ja tukea niiden halukkuutta 
toimivaan yhteistyöhön noudattamalla 
myönteiseen ehdollisuuteen perustuvaa 
politiikkaa;

Or. es

Tarkistus 105
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on 
vahvistettava johtavaa asemaansa 
maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan alalla 
ja kehitettävä edelleen vuoropuhelua 
muiden keskeisten toimijoiden, kuten
nopeasti kehittyvien maiden (Kiina, 
Brasilia, Intia), Venäjän, Yhdysvaltojen ja
kehitysmaiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä;

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on 
vahvistettava johtavaa asemaansa 
maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan alalla 
ja sisällytettävä ilmastonmuutoksen 
torjuminen kaikkiin ulkoisiin ja sisäisiin 
kehitysyhteistyötoimiin; tukee 
vuoropuhelua muiden keskeisten 
toimijoiden, kuten Venäjän ja 
Yhdysvaltojen, nopeasti kehittyvien 
maiden (Kiina, Brasilia, Intia) sekä 
kehitysmaiden ja ilmastonmuutoksesta 



PE452.878v03-00 66/186 AM\859936FI.doc

FI

eniten kärsivien maiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä ja 
koska se määritellään enenevässä määrin 
merkittäväksi kansainvälistä rauhaa ja 
vakautta uhkaavaksi tekijäksi;

Or. en

Tarkistus 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on 
vahvistettava johtavaa asemaansa 
maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan alalla 
ja kehitettävä edelleen vuoropuhelua 
muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
nopeasti kehittyvien maiden (Kiina, 
Brasilia, Intia), Venäjän, Yhdysvaltojen ja 
kehitysmaiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä;

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on 
vahvistettava johtavaa asemaansa 
maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan alalla 
ja kehitettävä edelleen vuoropuhelua 
muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
nopeasti kehittyvien maiden (Kiina, 
Brasilia, Intia), Venäjän, Yhdysvaltojen ja 
kehitysmaiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä ja 
koska ilmastonmuutoksen torjuminen 
edellyttää kattavaa kansainvälistä 
ilmastonmuutossopimusta;

Or. en

Tarkistus 107
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on 
vahvistettava johtavaa asemaansa 
maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan alalla 

17. toistaa jälleen kantansa, että EU:n on 
vahvistettava johtavaa asemaansa 
maailmanlaajuisen ilmastopolitiikan alalla 
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ja kehitettävä edelleen vuoropuhelua 
muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
nopeasti kehittyvien maiden (Kiina, 
Brasilia, Intia), Venäjän, Yhdysvaltojen ja 
kehitysmaiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä;

ja kehitettävä edelleen vuoropuhelua 
muiden keskeisten toimijoiden, kuten 
nopeasti kehittyvien maiden (Kiina, 
Brasilia, Intia), Venäjän, Yhdysvaltojen ja 
kehitysmaiden kanssa, koska 
ilmastonmuutoksesta on tullut merkittävä 
kansainvälisten suhteiden osatekijä;
kehottaa komissiota laatimaan myös 
monialaisen tutkimuksen 
ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
muuttoliikkeeseen ja siitä, kuinka 
muuttoliike vaikuttaa Eurooppaan ja 
kuinka EU voi edistää 
ilmastonmuutoksen ja ympäristön 
pilaantumisen vaikutusten vähentämistä 
ilmastomuutoksesta kärsivissä maissa ja 
niiden väestön keskuudessa; kehottaa 
komissiota ja neuvostoa kehittämään 
johdonmukaisen strategian, jolla 
vähennetään ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia ilmastonmuutoksesta eniten 
kärsivissä maissa ja niiden väestön 
keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 108
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 

18. katsoo, että johdonmukaisuuden
vuoksi EU:n ulkopolitiikassa ja ulkoisissa 
toimissa on asetettava etusijalle 
demokratian ja oikeusvaltion sekä hyvän 
hallintotavan edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; kehottaa 
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ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa edistämään aktiivisesti 
ihmisoikeuksien kunnioittamista 
kolmansissa maissa, puuttumaan 
asiamukaisesti ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen ja erityisesti naisten 
ihmisoikeuksien loukkaamiseen, koska 
naiset muodostavat enemmistön 
maailman väestöstä; vahvistaa Euroopan 
parlamentin puolustavan päättäväisesti 
naisten oikeuksia, ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

Or. en

Tarkistus 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
oikeusvaltion ja demokraattisten 
hallintorakenteiden edistäminen, sillä 
oikeusvaltioon perustuva demokraattinen 
yhteiskunta on ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen perusta; katsoo, että EU:n 
uusi toimielinrakenne ja erityisesti 
ulkosuhdehallinto ja sen erikoisosasto 
tarjoavat mahdollisuuden parantaa EU:n 
ulkopolitiikan yhdenmukaisuutta ja 
tehokkuutta; vahvistaa Euroopan 
parlamentin puolustavan päättäväisesti 
ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmassa 
kahdenvälisillä suhteilla kolmansiin maihin 
sekä aktiivisella osallistumisella 
kansainvälisillä foorumeilla ja 
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tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

kansainvälisten ja paikallistason 
kansalaisjärjestöjen tukemisen avulla ja 
muistuttaa, että nämä pyrkimykset ovat 
pitkäaikaisia;

Or. en

Tarkistus 110
Hannes Swoboda

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia,
ympäristön kestävyyttä, yhteiskunnan 
oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa 
maailmassa kahdenvälisillä suhteilla 
kolmansiin maihin sekä aktiivisella 
osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

Or. en

Tarkistus 111
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja 
vakauden edistämisen perusta; toistaa 
näin ollen kantansa, jonka mukaan 
ihmisoikeudet on sisällytettävä 
johdonmukaisesti EU:n ulkopolitiikkaan;
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia; kehottaa 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan myös 
ihmisoikeuksien puolustajia koskevien 
suuntaviivojen täysmääräisen 
täytäntöönpanon; ottaa huomioon 
uskonnon valinnan vapauden enenevät ja 
vakavat loukkaukset ja kehottaa 
komissiota laatimaan perusteellisen 
analyysin ja sisällyttämään uskonnon 
valinnan vapauden EU:n 
ihmisoikeuspolitiikkaan; 

Or. en

Tarkistus 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n omien arvojen kanssa EU:n 
ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 
ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

Or. en

Tarkistus 113
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että ollakseen johdonmukaista 
EU:n ulkopolitiikan on asetettava etusijalle 
demokratian edistäminen, sillä 
demokraattinen yhteiskunta on 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusta; 
katsoo, että EU:n uusi toimielinrakenne ja 
erityisesti ulkosuhdehallinto ja sen 
erikoisosasto tarjoavat mahdollisuuden 
parantaa EU:n ulkopolitiikan 
yhdenmukaisuutta ja tehokkuutta; 
vahvistaa Euroopan parlamentin 
puolustavan päättäväisesti ihmisoikeuksia 

18. Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon;
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ja demokratiaa maailmassa kahdenvälisillä 
suhteilla kolmansiin maihin sekä 
aktiivisella osallistumisella kansainvälisillä 
foorumeilla ja kansainvälisten ja 
paikallistason kansalaisjärjestöjen 
tukemisen avulla ja muistuttaa, että nämä 
pyrkimykset ovat pitkäaikaisia;

Or. en

Tarkistus 114
Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että erityisesti kristittyjen 
uskonnonvapautta kaikkialla maailmassa 
ja uskontojen välistä vuoropuhelua on 
pidettävä YUTP:n uutena tärkeänä 
tekijänä; kehottaa näin ollen komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
varmistamaan ulkosuhdehallinnon 
ihmisoikeusosaston pysyvän valmiuden 
seurata tapaa, jolla valtiot ja yhteiskunnat 
rajoittavat uskonnonvapautta ja siihen 
liittyviä oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 115
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kiinnittää huomiota uuden 
sukupolven turvallisuushaasteisiin ja 
-riskeihin, joita ovat muun muassa 
verkkohyökkäykset, sosiaaliset 
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levottomuudet, poliittiset kapinaliikkeet, 
maailmanlaajuiset rikollisverkostot ja 
taloudelliset toimet, jotka vaarantavat 
oikeusvaltion ja demokratian periaatteet, 
ja korostaa mainittuja ilmiöitä koskevien 
strategioiden laatimisen merkitystä;

Or. en

Tarkistus 116
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
huolehtimaan siitä, että YUTP:n toimissa 
varmistetaan naisten osallistuminen 
kaikissa muodoissa ja kaikilla tasoilla 
konfliktien ratkaisemiseen YK:n 
turvallisuusneuvoston naisista, rauhasta 
ja turvallisuudesta antaman 
päätöslauselman 1325 (2000) mukaisesti; 
vaatii myös, että UYTP:n
täytäntöönpanossa on otettava huomioon 
seksuaalista väkivaltaa konfliktitilanteissa 
ja niiden jälkitilanteissa koskeva 
Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselma 
1820 (2008) ja sitä seuranneet 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 
1888 (2009), 1889 (2009) 1960 (2010), 
jotka perustuvat edellä mainittuihin 
päätöslauselmiin; ei voi hyväksyä sitä, 
että tähän mennessä vain yksi nainen on 
nimitetty korkean virkaan 
ulkosuhdehallinnossa, ja että EU:n 
11 erityisedustan joukossa on vain yksi 
nainen;

Or. en
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Tarkistus 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. katsoo, että maailmanlaajuinen 
uskonnonvapaus ja uskonvapaus ovat 
YUTP:n tärkeitä tavoitteita; korostaa, että 
edellä mainitut ovat sekä 
perusihmisoikeuksia että välineitä, joilla 
voidaan torjua uskontoon perustuvaa 
syrjintää ja väkivaltaa ja näin ollen 
edistää poliittista ja yhteiskunnan 
vakautta; kehottaa näin ollen komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
viipymättä kehittämään EU:n strategian, 
joka koskee uskonnonvapauden ja 
uskonvapauden täytäntöönpanon 
valvontaa ihmisoikeutena;

Or. en

Tarkistus 118
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 

19. korostaa, että jäsenvaltioiden 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin olisi oltava 
unionin ensisijainen strateginen huolenaihe 
ja että tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
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ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä 
maailmanlaajuisista asioista YK-
järjestelmässä EU:n olisi saatava YK:ssa 
lisäoikeuksia – siten, että se säilyttää 
samalla tarkkailijan asemansa – jotka 
ovat luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa 
EU:ta parantamaan strategiaansa ja 
taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden-
ja monenvälisissä huippukokouksissa; 
katsoo, että on tärkeää olla yhteydessä 
EU:n strategisten kumppanien kanssa, 
jotta voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, henkilömiinojen käytöstä 
poistamiseen, maahanmuuton valvontaan 
sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia;
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä 
maailmanlaajuisista asioista YK-
järjestelmässä EU:n olisi saatava YK:ssa 
lisäoikeuksia – siten, että se säilyttää 
samalla tarkkailijan asemansa – jotka 
ovat luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa 
EU:ta parantamaan strategiaansa ja 
taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden-
ja monenvälisissä huippukokouksissa; 
katsoo, että on tärkeää olla yhteydessä 
EU:n strategisten kumppanien kanssa, 
jotta voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen;
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monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

Or. en

Tarkistus 120
Gabriele Albertini

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia;
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä 
maailmanlaajuisista asioista YK-
järjestelmässä EU:n olisi saatava YK:ssa 
lisäoikeuksia – siten, että se säilyttää 
samalla tarkkailijan asemansa – jotka ovat 
luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa
EU:ta parantamaan strategiaansa ja 
taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia;
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että EU:lle olisi 
myönnettävä -siten, että se säilyttää 
samalla tarkkailijan asemansa – tarvittavat 
muodolliset oikeudet YK:n 
yleiskokouksessa, jotta EU:n uudet 
edustajat voivat ilmaista tehokkaasti 
maailmanlaajuisia asioita koskevan EU:n 
kannan; kehottaa näin ollen EU:ta
neuvottelemaan kaikkien YK:n 
jäsenvaltioiden kanssa; suosittelee, että
kysymys EU:n tehokkaasta 
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selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

osallistumisesta YK:n yleiskokouksen 
toimintaan asetetaan esityslistan kärkeen 
strategisten kumppanien kanssa 
pidettävissä kahden- ja monenvälisissä 
huippukokouksissa; katsoo, että on tärkeää 
olla yhteydessä EU:n strategisten 
kumppanien kanssa, jotta voidaan löytää 
ratkaisuja vakaviin alueellisiin ja 
maailmanlaajuisiin ongelmiin; suosittelee 
lisäksi, että strategisille kumppanuuksille 
annetaan monenvälinen ulottuvuus 
sisällyttämällä maailmanlaajuiset 
kysymykset EU:n kahdenvälisten ja 
monenvälisten huippukokousten 
esityslistoille;

Or. en

Tarkistus 121
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava 
maailmanlaajuisen hallintotavan 
perustana ja että tässä yhteydessä EU:n 
olisi otettava johtoasema ihmisoikeuksien 
ja demokratian edistämisessä, 
kansainvälisen oikeuden vahvistamisessa
sekä kansainvälisen yhteistyön ja 
yksimielisyyden edistämisessä; korostaa, 
että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismin torjuntaan, 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, energian
toimitusvarmuuteen, pandemiaan ja 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden varmistamiseen, 
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ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että 
se säilyttää samalla tarkkailijan asemansa
– jotka ovat luonnollinen seuraus 
Lissabonin sopimuksen voimaantulosta; 
kehottaa EU:ta parantamaan strategiaansa
ja taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden-
ja monenvälisissä huippukokouksissa; 
katsoo, että on tärkeää olla yhteydessä 
EU:n strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan; on sitä mieltä, että 
voidakseen puhua yhdenmukaisella
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava pysyvän edustajan paikka YK:n 
turvallisuusneuvostossa, mikä on
luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja jäsenvaltioita parantamaan 
keskustelujen ja toimien strategiaa ja 
taktiikkaa YK:n järjestelmässä; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

Or. en

Tarkistus 122
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden ja globaalin hallinnan
olisi oltava unionin ensisijainen strateginen 
huolenaihe ja että tässä yhteydessä EU:n 
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johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että 
se säilyttää samalla tarkkailijan asemansa –
jotka ovat luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa 
EU:ta parantamaan strategiaansa ja 
taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

olisi otettava johtoasema kansainvälisessä 
yhteistyössä, helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista, tuettava 
kansainvälisiä instituutioita ja edistettävä 
maailmanlaajuisia toimia; korostaa, että 
olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen, 
konfliktien rauhanomaiseen 
ratkaisemiseen ja aseriisuntaan, 
muuttoliikkeiden hallintaan sekä 
ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
edistämiseen; on sitä mieltä, että 
voidakseen puhua yhdellä voimakkaalla 
äänellä maailmanlaajuisista asioista 
YK-järjestelmässä EU:n olisi saatava 
YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että se 
säilyttää samalla tarkkailijan 
asemansa - jotka ovat luonnollinen seuraus 
Lissabonin sopimuksen voimaantulosta; 
kehottaa EU:ta parantamaan strategiaansa 
ja taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;
muistuttaa, että EU:n varoja on 
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valvottava tehokkaammin Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 15/2009 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 123
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että 
se säilyttää samalla tarkkailijan asemansa –
jotka ovat luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa 
EU:ta parantamaan strategiaansa ja 
taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, 
verkkoturvallisuuteen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että 
se säilyttää samalla tarkkailijan 
asemansa - jotka ovat luonnollinen seuraus 
Lissabonin sopimuksen voimaantulosta; 
kehottaa EU:ta parantamaan strategiaansa 
ja taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 



PE452.878v03-00 82/186 AM\859936FI.doc

FI

sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

Or. en

Tarkistus 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, energiavarmuuteen, 
ilmastonmuutokseen, vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseen, 
köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 

19. korostaa, että tehokkaan 
monenvälisyyden olisi oltava unionin 
ensisijainen strateginen huolenaihe ja että 
tässä yhteydessä EU:n olisi otettava 
johtoasema kansainvälisessä yhteistyössä, 
helpotettava kansainvälisen 
yksimielisyyden saavuttamista ja 
edistettävä maailmanlaajuisia toimia; 
korostaa, että olisi kiireesti puututtava 
maailmanlaajuisiin kysymyksiin, jotka 
huolestuttavat kaikkia EU:n kansalaisia, 
kuten terrorismiin, järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen, verkkoturvallisuuteen,
energiavarmuuteen, ilmastonmuutokseen, 
vuosituhannen kehitystavoitteiden 
saavuttamiseen, köyhyyden poistamiseen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen 
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ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että 
se säilyttää samalla tarkkailijan asemansa –
jotka ovat luonnollinen seuraus Lissabonin 
sopimuksen voimaantulosta; kehottaa 
EU:ta parantamaan strategiaansa ja 
taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

ja aseriisuntaan, muuttoliikkeiden 
hallintaan sekä ihmisoikeuksien ja 
kansalaisvapauksien edistämiseen; on sitä 
mieltä, että voidakseen puhua yhdellä 
voimakkaalla äänellä maailmanlaajuisista 
asioista YK-järjestelmässä EU:n olisi 
saatava YK:ssa lisäoikeuksia – siten, että 
se säilyttää samalla tarkkailijan 
asemansa - jotka ovat luonnollinen seuraus 
Lissabonin sopimuksen voimaantulosta; 
kehottaa EU:ta parantamaan strategiaansa 
ja taktiikkaansa keskusteluissa YK:n 
jäsenistön kanssa muun muassa 
selvittämällä tarkasti EU:n luonnetta ja 
sitä, miten se perussopimuksista johtuvan 
toimivallan perusteella eroaa muista 
alueellisista järjestöistä; suosittelee, että 
kysymys EU:n oikeuksista YK:ssa 
asetetaan esityslistan kärkeen strategisten 
kumppanien kanssa pidettävissä kahden- ja 
monenvälisissä huippukokouksissa; katsoo, 
että on tärkeää olla yhteydessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan löytää ratkaisuja vakaviin 
alueellisiin ja maailmanlaajuisiin 
ongelmiin; suosittelee lisäksi, että 
strategisille kumppanuuksille annetaan 
monenvälinen ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset kysymykset EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

Or. en

Tarkistus 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että voidakseen puhua 
yhdellä voimakkaalla äänellä 
maailmanlaajuisista asioista 
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YK-järjestelmässä EU:lle olisi 
myönnettävä täydentäviä oikeuksia ja 
osallistumisoikeus YK:ssa loogisena 
seurauksena Lissabonin sopimuksen 
voimaantulosta; kehottaa kaikkia EU:n 
jäsenvaltioita tukemaan komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
pyrkimyksiä varmistaa EU:n aseman 
vahvistaminen kaikessa YK:n 
toiminnassa; kehottaa Ranskaa ja Isoa-
Britanniaa YK:n turvallisuusneuvoston 
pysyvinä jäseninä ja SEU:n 34 artiklan 
2 kohdan mukaisesti pyytämään 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa edustamaan EU:ta tapauksissa, 
joissa yhteinen kanta on määritelty; 
vaatii, että Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajalle on myönnettävä oikeus 
käyttää puheenvuoro yleiskokouksessa 
valtioiden ja hallitusten päämiesten 
ohella; suosittelee, että kysymys EU:n 
asemasta YK:ssa asetetaan esityslistan 
kärkeen strategisten kumppanien kanssa 
pidettävissä kahden- ja monenvälisissä 
huippukokouksissa;

Or. en

Tarkistus 126
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että Euroopan unionilla olisi 
oltava oma edustus monenvälisissä 
rahoituselimissä, erityisesti 
Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja 
Maailmanpankissa, sen kuitenkaan 
vaikuttamatta jäsenvaltioiden 
edustukseen;

Or. es
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Tarkistus 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että EU ei voi missään 
tapauksessa vastata kriisitilanteisiin 
sotilaallisesti; korostaa, että on tärkeää 
puuttua epävakauden perimmäisiin syihin 
toteuttamalla vuosituhannen 
kehitystavoitteiden mukaista 
kehityspolitiikkaa sekä muita 
sosioekonomisia, poliittisia ja 
sivistyksellisiä toimenpiteitä, joilla 
voidaan luoda konfliktin toistumisen 
estävät olosuhteet ja joiden tavoitteena on 
poistaa köyhyys, edesauttaa taloudellista, 
sosiaalista ja sivistyksellistä kehitystä, 
luoda institutionaalisia ja hallinnollisia 
valmiuksia, parantaa väestön 
elämänlaatua ja vakiinnuttaa 
oikeusvaltio;

Or. en

Tarkistus 128
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä 
EU:n ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kehitys; korostaa, että 
olisi löydettävä pragmaattisia tapoja 
selvittää ongelmia – erityisesti Kyproksen 

Poistetaan.
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ja Turkin näkemyserot – jotka estävät 
EU:n ja Naton läheisempien suhteiden 
kehitystä, kun otetaan huomioon, että on 
tärkeää käyttää mahdollisimman 
tehokkaasti nykyisiä joukkoja ja 
valmiuksia, jotka ovat paljolti yhteisiä 
molemmille organisaatioille;

Or. el

Tarkistus 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää 
ratkaisemattomia ongelmia ja kehottaa 
erityisesti tässä yhteydessä EU:ta 
käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta 
Kyproksen ongelmaa voidaan ratkaista 
kokonaisvaltaisella tavalla, mikä poistaa 
kaikki Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot - jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

Or. en
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Tarkistus 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta
Naton kanssa, kun pidetään mielessä
EU:n ulko-, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan kehitys; korostaa, että 
olisi löydettävä pragmaattisia tapoja 
selvittää ongelmia – erityisesti Kyproksen 
ja Turkin näkemyserot – jotka estävät 
EU:n ja Naton läheisempien suhteiden 
kehitystä, kun otetaan huomioon, että on 
tärkeää käyttää mahdollisimman 
tehokkaasti nykyisiä joukkoja ja 
valmiuksia, jotka ovat paljolti yhteisiä 
molemmille organisaatioille;

20. tuomitsee sen, että Naton uusi
strategiakonsepti, joka vahvistaa EU:n ja 
Naton kumppanuutta, estää 
riippumattoman, rauhanomaisen ja 
siviilipainotteisen EU:n ulkopolitiikan 
kehittämisen, koska se lisää entisestään 
EU:n ulkopolitiikan militarisointia; 

Or. en

Tarkistus 131
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 

20. katsoo, että Naton uuden
strategiakonseptin hyväksyminen tarjoaa 
mahdollisuuden vahvistaa merkittävästi
kumppanuutta Naton kanssa, kun pidetään 
mielessä myös EU:n ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kehitys; korostaa, että 
olisi löydettävä pragmaattisia tapoja 
selvittää ongelmia, jotka estävät EU:n ja 
Naton läheisempien suhteiden kehitystä, 
kun otetaan huomioon, että on käytettävä
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
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joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

yhteisiä molemmille organisaatioille; pitää 
tässä yhteydessä myönteisinä komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
Naton pääsihteerille esittämiä 
konkreettisia ehdotuksia, joiden 
tarkoituksena on kehittää EU:n ja Naton 
suhteita Nato-liittolaisia ja EU:n 
jäsenvaltioita syrjimättömällä tavalla; 
pitää edellä mainittua myönteisenä 
askeleena eteenpäin;

Or. en

Tarkistus 132
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa samalla, kun EU:n ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa
kehitetään; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja ratkaista Kyproksen 
ja Turkin konflikti, joka estää EU:n ja 
Naton yhteistyön kehitystä, kun otetaan 
huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;
kehottaa tässä yhteydessä kaikkia EU:n 
jäsenvaltiota pyytämään, että Turkki 
osallistuu tarkkailijana Euroopan 
puolustusviraston toimintaan; vaatii 
yhdenmukaista ydinsulku- ja 
aseistariisuntastrategiaa EU:n ja Naton 
yhteistyön puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää 
ongelmia - erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille, ja 
että olosuhteet optimoidaan 
eurooppalaisten joukkojen ja 
siviilitoimijoiden turvallisuuden kannalta;

Or. en

Tarkistus 134
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; pitää valitettavana sitä, että 
Naton johtajat eivät ole päässeet 
sopimukseen ydinaseriisuntaa koskevasta 
toimintasuunnitelmasta ja sen mukaisesta 
taktisten ydinaseiden Euroopasta 
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otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

poistamisesta vuonna 2010 pidetyn 
ydinsulkusopimuksen osapuolten 
tarkistuskonferenssin julistukseen 
sisältyvän toimintasuunnitelman 
mukaisesti; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää 
ongelmia - erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;
kehottaa Natoa pidättymään 
siviilikriisinhallintakyvyn kehittämisestä, 
mikä loisi uudet rakenteet ja 
toimintakyvyn EU:n rakenteiden ja 
toimintakyvyn rinnalle ja estäisi vakavalla 
tavalla EU:n kriisinhallintatoimien 
käynnistämistä; 

Or. en

Tarkistus 135
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

20. onnittelee Natoa siitä, että se on 
hyväksynyt uuden kunnianhimoisen 
strategiakonseptin, joka vahvistaa 
liittoutuneiden sitoutumisen yhteisen 
puolustukseen, sekä pyrkimyksistä 
vakauttaa Naton alueen ulkopuoliset 
turvallisuuskriisitilanteet erityisesti 
Afganistanissa; uskoo, että EU:n olisi 
käytettävä hyväksi mainittua
strategiakonseptia, jotta voidaan vahvistaa 
kumppanuutta Naton kanssa, kun pidetään 
mielessä EU:n ulko-, turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kehitys; korostaa, että 
olisi löydettävä pragmaattisia tapoja 
selvittää ongelmia – erityisesti Kyproksen 
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ja Turkin näkemyserot – jotka estävät EU:n 
ja Naton läheisempien suhteiden kehitystä, 
kun otetaan huomioon, että on tärkeää 
käyttää mahdollisimman tehokkaasti 
nykyisiä joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat 
paljolti yhteisiä molemmille 
organisaatioille; katsoo, että toimien 
päällekkäisyyden välttämiseksi EU: ja 
Naton on sovittava selkeästä ja järkevästä 
työnjaosta siiten, että Nato, jolla on 
käytössään tarvittava infrastruktuuri ja
asiantuntemus, olisi vastuussa 
sotilaallisesta turvallisuudesta, ja että 
EU:n osuus sisältää arvokkaat 
siviilivalmiudet ja niitä koskevan 
asiantuntemuksen;

Or. en

Tarkistus 136
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää 
ongelmia - erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;
kehottaa Natoa normalisoimaan 
suhteensa Venäjään vakaamman ja 
rauhanomaisemman rinnakkaiselon 
varmistamiseksi; tunnustaa EU:n 
ratkaisevan roolin tässä yhteydessä;
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Or. en

Tarkistus 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että olisi löydettävä 
pragmaattisia tapoja selvittää ongelmia –
erityisesti Kyproksen ja Turkin 
näkemyserot – jotka estävät EU:n ja Naton 
läheisempien suhteiden kehitystä, kun 
otetaan huomioon, että on tärkeää käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti nykyisiä 
joukkoja ja valmiuksia, jotka ovat paljolti 
yhteisiä molemmille organisaatioille;

20. uskoo, että EU:n olisi käytettävä 
hyväksi Naton uutta strategiakonseptia, 
jotta voidaan vahvistaa kumppanuutta 
Naton kanssa, kun pidetään mielessä EU:n 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehitys; korostaa, että useimmat Naton 
uudessa strategiakonseptissa määritellyt 
turvallisuusuhat koskevat myös EU:ta;
korostaa, että olisi löydettävä pragmaattisia 
tapoja selvittää ongelmia – erityisesti 
Kyproksen ja Turkin näkemyserot – jotka 
estävät EU:n ja Naton läheisempien 
suhteiden kehitystä, kun otetaan huomioon, 
että on tärkeää käyttää mahdollisimman 
tehokkaasti nykyisiä joukkoja ja 
valmiuksia, jotka ovat paljolti yhteisiä 
molemmille organisaatioille;

Or. en

Tarkistus 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. pyytää lakkauttamaan Naton; 
katsoo, että EU:n oltava vain siviilitoimija 
ja pyytää näin ollen, että sotilasmenot 
suunnataan ei-sotilaallisille aloille;

Or. en
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Tarkistus 139
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. tunnustaa, että Etyjiä ja sen arvoja on 
vahvistettava; uskoo vakaasti, että EU:n 
olisi oltava tarmokkaasti mukana 
vahvistamassa Etyjiä muun muassa 
huolehtimalla siitä, että prosessi ei 
heikennä yhtäkään järjestön kolmesta 
ulottuvuudesta (poliittis-sotilaallista 
ulottuvuutta, talous- ja 
ympäristöulottuvuutta sekä inhimillistä 
ulottuvuutta); korostaa, että EU:n olisi 
kiinnitettävä huomiota myös siihen, että on 
tärkeää jatkaa Korfun prosessia ja pitää 
säännöllisesti korkean tason kokouksia 
poliittisen tuen antamiseksi ja Etyjin 
toimien näkyvyyden lisäämiseksi;

21. tunnustaa, että Etyjiä ja kaikkia sen 
arvoja on vahvistettava; uskoo vakaasti, 
että EU:n olisi oltava tarmokkaasti mukana 
vahvistamassa Etyjiä muun muassa 
huolehtimalla siitä, että prosessi ei 
heikennä yhtäkään järjestön kolmesta 
ulottuvuudesta (poliittis-sotilaallista 
ulottuvuutta, talous- ja 
ympäristöulottuvuutta sekä inhimillistä 
ulottuvuutta) ja käyttämällä YUTP:n 
voimavaroja Etyjille annetuissa 
tehtävissä; korostaa, että EU:n olisi 
kiinnitettävä huomiota myös siihen, että on 
tärkeää jatkaa Korfun prosessia ja pitää 
säännöllisesti korkean tason kokouksia 
poliittisen tuen antamiseksi ja Etyjin 
toimien näkyvyyden lisäämiseksi; pitää 
valitettavana sitä, että Etyjin 
valtionpäämiehet eivät voineet sopia 
etenemissuunnitelmasta kohti 
turvallisuuteen perustuvan yhteisön 
peruskirjaa Etyjin alueella, jotta voitaisiin 
antaa tehtäväksi 
seurantahuippukokouksen järjestäminen 
kahdesta neljään vuoden kuluttua 
nykyhetkestä;

Or. en

Tarkistus 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen 
lähestymistapa maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan ja haasteisiin, kuten 
ydinsulkuun ja terrorismiin; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiiviiseen koordinointiin ja synergian 
luomiseen Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa vakaus ja turvallisuus 
Euroopassa, myös Venäjän kanssa 
tehtävän yhteistyön pohjalta, ja edistää 
vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta
voidaan varmistaa yhteinen
lähestymistapa maailmanlaajuiseen
hallintotapaan ja haasteisiin, kuten 
ydinsulkuun ja terrorismiin; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa
tiiviiseen koordinointiin ja synergian 
luomiseen Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa vakaus ja turvallisuus 
Euroopassa, myös Venäjän kanssa 
tehtävän yhteistyön pohjalta, ja edistää 
vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 

22. toistaa sitoutumisensa 
transatlanttiseen kumppanuuteen, joka on 
yksi EU:n ulkoisen toiminnan 
perussuuntauksia; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
varmistamaan, että EU toimii 
Yhdysvaltojen johdonmukaisena, 
aktiivisena ja riippumattomana 
kumppanina maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden 
vahvistamisessa, rauhan ja 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen 
edistämisessä sekä yhdenmukaisen 
lähestymistavan hyväksymisessä 
suhteessa ydinaseiden leviämisen, 
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Afganistanissa ja Pakistanissa; terrorismin, ilmastonmuutoksen ja 
energiavarmuuden kaltaisiin 
maailmanlaajuisiin haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin 
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja 
turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän 
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

22. kehottaa parantamaan koordinointia 
ja tehostamaan yhteistyötä EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan noudattaa yhteistä 
lähestymistapaa maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan ja haasteisiin, kuten 
ydinsulkuun ja terrorismiin; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
keskittymään siihen, miten saadaan 
ratkaistua kriisi, joka johtuu siitä, että 
Iranin hallitus ilmeisen määrätietoisesti 
tähtää ydinpommin valmistamiseen, ja 
pyrkimään Yhdysvaltojen hallituksen 
kanssa täydelliseen yksimielisyyteen 
asianmukaisista jatkotoimista; 

Or. en

Tarkistus 143
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
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kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen 
lähestymistapa maailmanlaajuiseen 
hallintotapaan ja haasteisiin, kuten 
ydinsulkuun ja terrorismiin; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiiviiseen koordinointiin ja synergian
luomiseen Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa vakaus ja turvallisuus
Euroopassa, myös Venäjän kanssa 
tehtävän yhteistyön pohjalta, ja edistää 
vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan soveltaa yhteistä lähestymistapaa
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
maailmanlaajuisiin 
turvallisuushaasteisiin, kuten ydinaseiden
ja tavanomaisten aseiden leviämiseen ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa pyrkimään tiiviiseen 
koordinointiin ja synergiaan
Yhdysvaltojen kanssa, jotta voidaan
vahvistaa demokratiaa ja varmistaa
vakautta ja turvallisuutta Euroopassa, 
Euroopan naapurustossa ja 
maailmanlaajuisesti, kuten kehittämällä 
rakentavaa yhteistyötä Venäjän ja muiden 
suurvaltojen kanssa; 

Or. en

Tarkistus 144
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin 
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja
turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän 
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin, tukemalla ja uudistamalla 
kansainvälisiä instituutioita ja edistämällä 
kansainvälisen oikeuden kunnioittamista; 
toistaa kantansa, jonka mukaan 
terrorismia ei voida torjua 
ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien 
kustannuksella; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiiviiseen koordinointiin ja synergian 
luomiseen Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa vakaus, turvallisuus ja 
konfliktien rauhanomainen 
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ratkaiseminen Euroopassa, myös Venäjän 
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

Or. en

Tarkistus 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin 
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja 
turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän 
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

22. kehottaa parantamaan koordinointia 
ja tehostamaan yhteistyötä EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin kanssa, jotta voidaan varmistaa 
yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin 
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja 
turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän 
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

Or. en

Tarkistus 146
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
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kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin 
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja
turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja 
turvallisuus Euroopassa ja
maailmanlaajuisesti asianomaisten
valtioiden (Venäjä, Kiina, Intia, Turkki)
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

Or. en

Tarkistus 147
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten ydinsulkuun ja 
terrorismiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tiiviiseen koordinointiin 
ja synergian luomiseen Yhdysvaltojen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa vakaus ja 
turvallisuus Euroopassa, myös Venäjän 
kanssa tehtävän yhteistyön pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

22. korostaa, että EU:n ulkopolitiikkaa on 
jatkuvasti ja tiiviisti koordinoitava EU:n 
lähimmän liittolaisen ja strategisen 
kumppanin Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa yhteinen lähestymistapa 
maailmanlaajuiseen hallintotapaan ja 
haasteisiin, kuten esimerkiksi ydinsulkuun 
ja terrorismiin; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
tiiviiseen koordinointiin ja synergian 
luomiseen Yhdysvaltojen kanssa, jotta 
voidaan varmistaa vakaus ja turvallisuus 
Euroopassa, myös Venäjän kanssa tehtävän 
yhteistyön soveltuvuuden pohjalta, ja 
edistää vakautta Lähi-idässä, Iranissa, 
Afganistanissa ja Pakistanissa;

Or. es
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Tarkistus 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa kehittämään kattavan 
EU:n ja Yhdysvaltojen strategian, jonka 
tarkoituksena on parantaa 
turvallisuustilannetta laajemmassa 
Lähi-idässä, Iranissa, Afganistanissa ja 
Pakistanissa, ja joka sisältää yhteistyön 
Turkin, Venäjän ja Kiinan kanssa;

Or. en

Tarkistus 149
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa kehittämään kattavan 
EU:n ja Yhdysvaltojen strategian, jonka 
tarkoituksena on parantaa 
turvallisuustilannetta laajemmassa 
Lähi-idässä, Iranissa, Afganistanissa ja 
Pakistanissa, ja joka sisältää yhteistyön 
Turkin, Venäjän ja Kiinan kanssa;

Or. en

Tarkistus 150
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
painostamaan Yhdysvaltoja Guantanamo 
Bayn pidätyskeskuksen pikaiseen 
sulkemiseen, saattamaan siviilioikeuteen 
kaikki terrorismista epäillyt, joita vastaan 
on nostettu syyte tai syytettä ollaan 
nostamassa, ja palauttamaan 
kotimaahansa tai sijoittamaan uudelleen 
kaikki syyttämättä jääneet pidätetyt; 
kehottaa EU:n jäsenvaltioita antamaan 
Yhdysvalloille tehokasta apua 
Guantanamo Bayn pidätyskeskuksen 
sulkemiseksi ja kaikkien niiden syytteistä 
vapautettujen uudelleen sijoittamiseksi, 
joita ei voida palauttaa kotimaahansa; 
kehottaa jäsenvaltioita kantamaan 
vastuunsa niiden terrorismista epäiltyjen 
henkilöiden ihmisoikeuksien 
rikkomisesta, joita on säilytetty 
Guantanamo Bayn pidätyskeskuksessa tai 
"salaisissa vankiloissa", sekä 
"poikkeuksellisiin kuljetuksiin" liittyvästä 
yhteistyöstä, ja ilmoittamaan, missä 
määrin jäsenvaltiot ovat noudattaneet 
parlamentin vuonna 2007 hyväksymää 
päätöslauselmaa Euroopan maiden 
alueen epäillystä käytöstä CIA:n 
vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien 
säilyttämiseen, 

Or. en

Tarkistus 151
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. pitää myönteisenä Yhdysvaltojen 
hallinnon viimeaikaisia EU:n ja 
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Yhdysvaltojen kumppanuutta koskevia 
ehdotuksia; vaatii, että tässä yhteydessä 
EU on hyväksyttävä tiukempi 
lähestymistapa, joka perustuu vallan 
entistä tasapuolisempaan tasapainoon;

Or. en

Tarkistus 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kiinnittää huomiota kaikkien Länsi-
Balkanin valtioiden mahdollisuuksiin
liittyä EU:n jäseniksi ja korostaa, että on 
tärkeää, että tätä prosessia edistetään 
jatkuvasti sekä alueen valtioissa että 
EU:ssa;

23. kiinnittää huomiota Länsi-Balkanin 
valtioiden toisistaan eriäviin EU-
jäsenyyden näkymiin ja korostaa, että on 
tärkeää, että EU:n laajentumisprosessia
edistetään jatkuvasti sekä alueen valtioissa 
että EU:ssa; pitää tässä yhteydessä 
valitettavana Kreikan ja Makedonian 
kiistaa viimeksi mainitun valtion nimestä;

Or. en

Tarkistus 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kiinnittää huomiota kaikkien Länsi-
Balkanin valtioiden mahdollisuuksiin 
liittyä EU:n jäseniksi ja korostaa, että on 
tärkeää, että tätä prosessia edistetään 
jatkuvasti sekä alueen valtioissa että 
EU:ssa;

23. kiinnittää huomiota kaikkien 
Länsi-Balkanin valtioiden 
mahdollisuuksiin liittyä EU:n jäseniksi ja 
korostaa, että on tärkeää, että tätä prosessia 
edistetään jatkuvasti sekä alueen valtioissa 
että EU:ssa; muistuttaa, että 
EU-jäsenyyden näkymät edistävät 
merkittävällä tavalla poliittisten ja 
taloudellisten uudistusten jatkamista 
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Länsi-Balkanin maissa ja edistävät 
tehokkaasti alueen vakautta ja 
kehittymistä;

Or. en

Tarkistus 154
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kiinnittää huomiota kaikkien Länsi-
Balkanin valtioiden mahdollisuuksiin 
liittyä EU:n jäseniksi ja korostaa, että on 
tärkeää, että tätä prosessia edistetään
jatkuvasti sekä alueen valtioissa että 
EU:ssa;

23. kiinnittää huomiota kaikkien 
Länsi-Balkanin valtioiden 
mahdollisuuksiin liittyä EU:n jäseniksi ja 
korostaa, että on tärkeää, että tätä prosessia 
edistetään jatkuvasti sekä alueen valtioissa 
että EU:ssa, kuten Eurooppa-neuvosto 
totesi kesäkuussa 2003 hyväksyessään 
"Länsi-Balkania koskevan Thessalonikin 
toimintasuunnitelman: Kohti yhdentyvää 
Eurooppaa";

Or. en

Tarkistus 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kiinnittää huomiota kaikkien Länsi-
Balkanin valtioiden mahdollisuuksiin
liittyä EU:n jäseniksi ja korostaa, että on 
tärkeää, että tätä prosessia edistetään 
jatkuvasti sekä alueen valtioissa että 
EU:ssa;

23. vahvistaa kaikkien Länsi-Balkanin 
valtioiden mahdollisuudet liittyä EU:n 
jäseniksi ja korostaa, että on tärkeää, että 
tätä prosessia edistetään jatkuvasti sekä 
alueen valtioissa että EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. toistaa torjuvansa Kosovon 
yksipuolisen itsenäisyysjulistuksen; 
toteaa, että julistus muodostaa vaarallisen 
kansainvälisen oikeuden vastaisen 
ennakkotapauksen; vaatii molempia 
osapuolia tyydyttävää yleisratkaisua YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1244/99 pohjalta, jossa vahvistettiin 
kaikkien jäsenvaltioiden sitoutuminen 
täysivaltaisuuden ja alueellisen 
koskemattomuuden periaatteisiin sekä 
kansainvälisen oikeuden 
kunnioittaminen, sillä se on ainoa 
tehokas tapa päästä pysyvään ratkaisuun, 
joka edistää rauhaa alueella;

Or. en

Tarkistus 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. tunnustaa kaikkien Länsi-Balkanin 
maiden edistymisen kohti EU:n 
jäsenyyttä, mutta panee merkille, että 
poliittinen epävakaus ja instituutioiden 
heikkous yhdessä ratkaisemattomien 
kahdenvälisten kysymysten kanssa 
hidastavat joidenkin maiden edistymistä 
yhdentymisessä EU:hun; korostaa, että 
unioni tarvitsee selkeän ja yhteisen 
näkemyksen koko alueesta ja kehottaa 
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komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota osallistumaan 
aktiivisesti sitkeiden ongelmien 
ratkaisemiseen;

Or. en

Tarkistus 158
Takis Hadjigeorgiou

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, 
joita tapahtui monissa kunnissa 
äskettäisten vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä 
osana Kosovon käynnissä olevaa 
siirtymistä demokratiaan; vaatii Kosovon 
hallitusta parantamaan tulevia 
vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan 
Kosovon kansalaisten demokraattiset 
oikeudet ja vahvistetaan maan EU-
jäsenyyden näkymiä; kehottaa viipymättä 
käynnistämään Kosovon ja Serbian 
väliset suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina ja korostaa, että neuvottelut 
voivat suuresti edistää Kosovon vakautta 
ja paikallisen väestön tilannetta, mukaan 
luettuna oikeusvaltion periaatteiden 
ylläpitäminen maan pohjoisosassa; 
toistaa, että on tarpeen varmistaa, että 
Kosovossa toteutettava EULEX-
oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on 
saatava koko väestön luottamus ja tuki; 

24. panee merkille, että Kosovon tilanne 
on edelleen vakaa ja muistuttaa Naton 
roolista sekä sen tuhoisista pommituksista 
alueella; vaatii, että kaikkien tahojen on 
ryhdyttävä toimiin kaikkien Kosovon 
asukkaiden demokraattisten oikeuksien ja 
elinolosuhteiden parantamiseksi ja 
korostaa samalla, että Kosovo ei ole 
itsenäinen valtio, ja että sen oikeudellinen 
asema perustuu edelleen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1244(1999);

Or. el
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Tarkistus 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen,
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, 
että neuvottelut voivat suuresti edistää
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on 
saatava koko väestön luottamus ja tuki;

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen rauhallinen, mutta on 
huolissaan vakavista ongelmista ja 
vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina, jotta 
neuvotteluilla voidaan edistää koko
Kosovon alueen vakautta ja parantaa
Kosovon kaikkien asukkaiden tilannetta, 
toistaa, että on tarpeen varmistaa, että 
Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti kaikkialla Kosovon alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa;

Or. en

Tarkistus 160
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä ja
kehottaa EU:ta seuraamaan huolella
Kosovon demokratiatilannetta; vaatii 
Kosovon viranomaisia parantamaan 
tulevia vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan 
kaikkien Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
käynnistämään Kosovon ja Serbian väliset 
suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina ja korostaa, että neuvottelut 
voivat suuresti edistää Kosovon vakautta ja 
paikallisen väestön tilannetta, mukaan 
luettuna oikeusvaltion periaatteiden 
ylläpitäminen maan pohjoisosassa; toistaa, 
että on tarpeen varmistaa, että Kosovossa 
toteutettava EULEX-oikeusvaltio-operaatio 
voi toimia tehokkaasti Kosovon koko 
alueella, tehostamalla operaation toimia 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

Or. en

Tarkistus 161
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
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vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

vaalien aikana; korostaa vaaliuudistuksen 
ja oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä 
osana Kosovon käynnissä olevaa 
siirtymistä demokratiaan; vaatii Kosovon 
uutta hallitusta parantamaan tulevia 
vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan 
Kosovon kansalaisten demokraattiset 
oikeudet ja vahvistetaan maan 
EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
käynnistämään Kosovon ja Serbian väliset 
suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina Kosovon parlamenttivaalien ja 
uuden hallituksen muodostamisen jälkeen
ja korostaa, että neuvottelut voivat suuresti 
edistää Kosovon vakautta ja paikallisen 
väestön tilannetta, mukaan luettuna 
oikeusvaltion periaatteiden ylläpitäminen 
maan pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki; korostaa, 
että Kosovon asukkaat ovat alueen ainoita 
kansalaisia, jotka on suljettu EU:n 
viisumipakon poistamisen ulkopuolelle ja 
vaatii tässä yhteydessä, että komissio 
käynnistää välittömästi 
viisumivuoropuhelun Kosovon 
viranomaisten kanssa tarkoituksena 
määritellä viisumipakon poistamista 
koskeva toimintasuunnitelma;

Or. en

Tarkistus 162
Zoran Thaler

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
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mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; antaa täyden tukensa
Kosovossa toteutettavalle
EULEX-oikeusvaltio-operaatiolle, joka 
pyrkii selvittämään Kosovossa 
kadonneiden henkilöiden ongelmaa ja 
tutkimaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
saattamaan syylliset oikeuteen erityisesti 
niiden syytösten osalta, jotka koskevat 
epäinhimillistä kohtelua ja elinkauppaa 
konfliktin aikana ja sen jälkitilanteessa; 
toistaa, että on tarpeen varmistaa, että 
Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

Or. en

Tarkistus 163
Marietta Giannakou

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
Kosovon EU-jäsenyyden näkymiä; 
kehottaa käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen Kosovon
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia Kosovon
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

Or. en

Tarkistus 164
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
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vaalien aikana; korostaa
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

vaalien aikana, sekä Euroopan neuvoston 
eritysraportoijan Dick Martyn esittämistä 
korruptiosyytöksistä; kehottaa 
EULEX-oikeusvaltio-operaatiota 
tutkimaan perusteellisesti mainittuja 
syytöksiä ja vaatii, että mahdolliset 
syyllisiksi todistetut henkilöt on asetettava 
syytteeseen; korostaa oikeudenmukaisten 
vaalien tärkeyttä osana Kosovon käynnissä 
olevaa siirtymistä demokratiaan; vaatii 
Kosovon hallitusta parantamaan tulevia 
vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan 
Kosovon kansalaisten demokraattiset 
oikeudet ja vahvistetaan maan 
EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

Or. en

Tarkistus 165
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
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oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti ja antaa paikallishallinnolle 
hyvää hallintotapaa koskevaa koulutusta
koko Kosovon koko alueella, tehostamalla 
operaation toimia maan pohjoisosassa ja 
että operaation on saatava koko väestön 
luottamus ja tuki;

Or. en

Tarkistus 166
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
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maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 
pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti koko alueella, tehostamalla 
operaation toimia pohjoisalueella ja että 
operaation on saatava koko väestön 
luottamus ja tuki;

Or. es

Tarkistus 167
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; vaatii Kosovon hallitusta 
parantamaan tulevia vaalikäytäntöjä, jotta 
varmistetaan Kosovon kansalaisten 
demokraattiset oikeudet ja vahvistetaan 
maan EU-jäsenyyden näkymiä; kehottaa 
viipymättä käynnistämään Kosovon ja 
Serbian väliset suunnitelmalliset 
neuvottelut EU:n tukemina ja korostaa, että 
neuvottelut voivat suuresti edistää 
Kosovon vakautta ja paikallisen väestön 
tilannetta, mukaan luettuna oikeusvaltion 
periaatteiden ylläpitäminen maan 

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, joita 
tapahtui monissa kunnissa äskettäisten 
vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä osana 
Kosovon käynnissä olevaa siirtymistä 
demokratiaan; on tietoinen, että kaikki 
jäsenvaltiot eivät ole tunnustaneet 
Kosovon itsenäisyyttä; vaatii Kosovon 
hallitusta parantamaan tulevia 
vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan 
Kosovon kansalaisten demokraattiset 
oikeudet ja vahvistetaan maan EU-
jäsenyyden näkymiä; kehottaa viipymättä 
käynnistämään Kosovon ja Serbian väliset 
suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina ja korostaa, että neuvottelut 
voivat suuresti edistää Kosovon vakautta ja 
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pohjoisosassa; toistaa, että on tarpeen 
varmistaa, että Kosovossa toteutettava 
EULEX-oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 
pohjoisosassa ja että operaation on saatava 
koko väestön luottamus ja tuki;

paikallisen väestön tilannetta, mukaan 
luettuna oikeusvaltion periaatteiden 
ylläpitäminen maan pohjoisosassa; toistaa, 
että on tarpeen varmistaa, että Kosovossa 
toteutettava EULEX-oikeusvaltio-operaatio 
voi toimia tehokkaasti Kosovon koko 
alueella, tehostamalla operaation toimia 
maan pohjoisosassa ja että operaation on 
saatava koko väestön luottamus ja tuki;

Or. es

Tarkistus 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. pitää ilahduttavana, että Kosovon 
tilanne on edelleen vakaa ja rauhallinen, 
mutta on huolissaan vakavista ongelmista 
ja vaalilainsäädännön rikkomuksista, 
joita tapahtui monissa kunnissa 
äskettäisten vaalien aikana; korostaa 
oikeudenmukaisten vaalien tärkeyttä 
osana Kosovon käynnissä olevaa 
siirtymistä demokratiaan; vaatii Kosovon 
hallitusta parantamaan tulevia 
vaalikäytäntöjä, jotta varmistetaan 
Kosovon kansalaisten demokraattiset 
oikeudet ja vahvistetaan maan EU-
jäsenyyden näkymiä; kehottaa viipymättä 
käynnistämään Kosovon ja Serbian väliset 
suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina ja korostaa, että neuvottelut 
voivat suuresti edistää Kosovon vakautta ja 
paikallisen väestön tilannetta, mukaan 
luettuna oikeusvaltion periaatteiden 
ylläpitäminen maan pohjoisosassa; 
toistaa, että on tarpeen varmistaa, että 
Kosovossa toteutettava EULEX-
oikeusvaltio-operaatio voi toimia 
tehokkaasti Kosovon koko alueella, 
tehostamalla operaation toimia maan 

24. panee merkille, että Kosovon tilanne 
on edelleen vakaa ja rauhallinen mutta 
herkkä; kehottaa viipymättä 
käynnistämään Kosovon ja Serbian väliset 
suunnitelmalliset neuvottelut EU:n 
tukemina ja korostaa, että neuvottelut 
voivat suuresti edistää sekä Kosovon että 
koko alueen vakautta, ja toistaa, että on 
tarpeen varmistaa, että Kosovossa 
toteutettava EULEX-oikeusvaltio-operaatio
voi toimia tehokkaasti Kosovon koko 
alueella, tehostamalla operaation toimia 
maan pohjoisosassa;
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pohjoisosassa ja että operaation on 
saatava koko väestön luottamus ja tuki;

Or. en

Tarkistus 169
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota tehostamaan 
vuoropuhelua Bosnia ja Hertsegovinan 
poliittisten johtajien kanssa, jotta maata ja 
sen kansaa voidaan auttaa jatkamaan tiellä 
kohti yhdentymistä Euroopan unioniin; 
katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan 
edistyminen unioniin liittymistä koskevissa 
uudistuksissa on ollut vähäistä ja että 
vallitsevat etniset ja alueelliset 
pyrkimykset saattavat haitata EU- ja 
Nato-jäsenyyttä koskevien vaatimusten 
täyttämistä;

25. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota tehostamaan 
vuoropuhelua Bosnia ja Hertsegovinan 
poliittisten johtajien kanssa, jotta maata ja 
sen kansaa voidaan auttaa jatkamaan tiellä 
kohti yhdentymistä Euroopan unioniin;
katsoo, että Bosnia ja Hertsegovinan 
edistyminen unioniin liittymistä koskevissa 
uudistuksissa on ollut vähäistä tähän 
saakka harjoitetun virheellisen politiikan 
noudattamisen vuoksi, jonka yhteydessä 
on korostettu korkean edustajan toimiston 
roolia kansainvälisenä valvojana ja 
sovellettu ulkoista oikeutta; vaatii, että
edellä mainitun sijasta EU:n on 
siirrettävä painopisteensä siten, että 
Bosnia ja Hertsegovinalle tarjotaan 
teknistä apua ja annetaan ohjausta 
hyvään hallintotapaan;

Or. en

Tarkistus 170
Hannes Swoboda

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. on syvästi huolissaan Albanian 
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jatkuvasta sisäisestä konfliktista ja 
kehottaa hallitusta ja oppositiota 
pidättymään voimakeinojen käytöstä ja 
aloittamaan uuden vuoropuhelun 
konfliktin lopettamiseksi ja kestävän 
kompromissin löytämiseksi; pitää tässä 
yhteydessä myönteisenä aloitetta, jonka 
komission varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan edustaja tehnyt 
yhteistoiminnassa laajentumisesta ja 
naapuruuspolitiikasta vastaavan 
komissaarin kanssa; 

Or. en

Tarkistus 171
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. kehottaa komission 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
laatimaan nopeassa aikataulussa 
laaja-alaisen suunnitelman, jolla 
vahvistetaan EU:n läsnäoloa Bosnia ja 
Hertsegovinassa, mukaan luettuna EU:n 
lähetystön vahvan johtajan nimittäminen 
sekä edustuston poliittisen, oikeudellisen 
ja taloudellisen osaston sekä 
tietoliikenteestä ja turvallisuudesta 
vastaavien osastojen perustaminen tai 
vahvistaminen Bosnia ja Hertsegovinan 
EU:n jäsenyyden näkymien 
vahvistamiseksi ja paikallisen 
uskottavuuden vahvistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 172
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
alaotsake 7 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Mustaamerta koskeva Euroopan unionin 
strategia 

Or. en

Tarkistus 173
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
alaotsake 7 a (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Keski-Aasia

Or. en

Tarkistus 174
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota syventämään itäistä 
kumppanuutta Itä-Euroopan 
kumppaniemme kanssa pitäen silmällä 
niiden poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä muun muassa 
energia-alalla yhteisten eurooppalaisten 
arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja 
kannustimien puitteissa, joilla pyritään 
käynnistämään uudistuksia;

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota syventämään itäistä 
kumppanuutta Itä-Euroopan 
kumppaniemme kanssa pitäen silmällä 
niiden poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä muun muassa 
energia-alalla yhteisten eurooppalaisten 
arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja 
kannustimien puitteissa, joilla pyritään 
käynnistämään uudistuksia; muistuttaa, 
että alueen ratkaisemattomat ongelmat 
ovat lukinneet asianomaiset valtiot 
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tilanteeseen, jossa pysyvä rauhantila ei 
ole mahdollinen; kehottaa asianomaisia 
osapuolia pyrkimään rauhanomaiseen 
ratkaisuun pitkällä aikavälillä; 

Or. en

Tarkistus 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota syventämään
itäistä kumppanuutta Itä-Euroopan 
kumppaniemme kanssa pitäen silmällä 
niiden poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä muun muassa 
energia-alalla yhteisten eurooppalaisten 
arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja 
kannustimien puitteissa, joilla pyritään 
käynnistämään uudistuksia;

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota edistämään 
sitoumustensa mukaisesti itäistä 
kumppanuutta Itä-Euroopan 
kumppaniemme kanssa pitäen silmällä 
niiden poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä muun muassa 
energia-alalla yhteisten eurooppalaisten 
arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja 
kannustimien puitteissa, joilla pyritään 
käynnistämään uudistuksia;

Or. en

Tarkistus 176
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota syventämään itäistä 
kumppanuutta Itä-Euroopan 
kumppaniemme kanssa pitäen silmällä 
niiden poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä muun muassa 

26. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota syventämään itäistä 
kumppanuutta Itä-Euroopan 
kumppaniemme kanssa pitäen silmällä 
niiden poliittista assosiaatiota ja 
taloudellista yhdentymistä muun muassa 
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energia-alalla yhteisten eurooppalaisten 
arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja 
kannustimien puitteissa, joilla pyritään 
käynnistämään uudistuksia;

energia-alalla yhteisten eurooppalaisten 
arvojen pohjalta ja niiden ehtojen ja 
kannustimien puitteissa, joilla pyritään 
käynnistämään uudistuksia; korostaa, että 
kansainväliset ihmisoikeusnormit on 
ehdottomasti otettava huomioon itäisen 
kumppanuuden maiden kanssa 
assosiaatiosopimuksesta käytävissä 
neuvotteluissa; pyytää esittämään 
aloitteita ja toimia, jotka tukevat ja 
edistävät alueellista yhteistyötä Etelä-
Kaukasiassa;

Or. en

Tarkistus 177
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. on tyytyväinen Moldovan tasavallan 
viranomaisten sitoutumiseen vahvistaa 
maan suhteita Euroopan unioniin ja 
tukee assosiaatiosopimuksen tekemistä, 
viisumipakon poistamista koskevan 
vuoropuhelun kehittämistä sekä 
vapaakauppasopimusta koskevien 
neuvottelujen käynnistämistä; 

Or. en

Tarkistus 178
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
26 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 b. vetoaa Transnistrian konfliktin 
osapuolten poliittisiin toimijoihin, jotta 
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nämä käynnistäisivät uudelleen 
neuvottelut, jotka koskevat 
rauhanomaisen ja kestävän ratkaisun 
löytämistä Moldovan tasavallan 
suvereniteettia ja alueellista 
koskemattomuutta täydellisesti 
kunnioittaen;

Or. en

Tarkistus 179
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
26 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 c. kehottaa komissiota nopeuttamaan 
Mustanmeren synergia -yhteistyöaloitteen 
hankkeiden täytäntöönpanoa ja 
säilyttämään ne Euroopan 
ulkosuhdehallinnon asialistalla;

Or. en

Tarkistus 180
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa EU:n entistä 
aktiivisemman roolin merkitystä 
Transnistrian ja Etelä-Kaukasian 
ratkaisemattomien ongelmien 
ratkaisemien yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 181
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee Valko-Venäjän presidentin 
Lukašenkan hallinnon opposition jäseniä, 
toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia vastaan harjoittaman vakavan 
sorron 19. joulukuuta 2010 pidettyjen 
presidentinvaalien jälkeen ja vaatii 
vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt 
henkilöt; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja komissiota 
asettamaan hallinnolle kohdennettuja 
pakotteita, kuten viisumikielto ja tiettyjen 
korkeiden virkamiesten varojen 
jäädyttäminen, ja lisäämään EU:n tukea
kansalaisyhteiskunnalle, jotta kansan 
parissa vahvistetaan EU-myönteisiä 
arvoja; korostaa, että on tärkeää varmistaa, 
ettei Valko-Venäjä eristäydy erityisesti 
nykyisistä alueellisista rakenteista;

27. tuomitsee Valko-Venäjän presidentin 
Lukašenkan hallinnon opposition jäseniä, 
toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan 
edustajia vastaan harjoittaman vakavan 
sorron 19. joulukuuta 2010 pidettyjen 
presidentinvaalien jälkeen ja vaatii 
vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt 
henkilöt; suhtautuu myönteisesti 
Eurooppa-neuvoston 31. tammikuuta 
2011 antamaan päätökseen, jolla 
asetetaan kohdennettuja pakotteita, kuten 
viisumikielto ja tiettyjen korkeiden 
virkamiesten varojen jäädyttäminen; pitää 
myönteisenä tulosta 2. helmikuuta 2011 
pidetystä kansainvälisten avunantajien 
"Solidaarisuutta Valko-Venäjälle" 
-konferenssista, jossa EU lupasi 
17,3 miljoonaa euroa tukitoimiin
kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti 
opiskelijoille ja riippumattomille 
tiedotusvälineille; korostaa, että on tärkeää 
varmistaa, ettei Valko-Venäjä eristäydy 
erityisesti nykyisistä alueellisista 
rakenteista;

Or. es

Tarkistus 182
Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. tuomitsee Valko-Venäjän presidentin 
Lukašenkan hallinnon opposition jäseniä, 
toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan 

27. tuomitsee Valko-Venäjän presidentin 
Lukašenkan hallinnon opposition jäseniä, 
toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan 
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edustajia vastaan harjoittaman vakavan 
sorron 19. joulukuuta 2010 pidettyjen 
presidentinvaalien jälkeen ja vaatii 
vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt 
henkilöt; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja komissiota asettamaan 
hallinnolle kohdennettuja pakotteita, kuten
viisumikielto ja tiettyjen korkeiden 
virkamiesten varojen jäädyttäminen, ja 
lisäämään EU:n tukea 
kansalaisyhteiskunnalle, jotta kansan 
parissa vahvistetaan EU-myönteisiä arvoja; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei 
Valko-Venäjä eristäydy erityisesti 
nykyisistä alueellisista rakenteista;

edustajia vastaan harjoittaman vakavan 
sorron 19. joulukuuta 2010 pidettyjen 
presidentinvaalien jälkeen ja vaatii 
vapauttamaan välittömästi kaikki pidätetyt 
henkilöt ja vapauttamaan heidät kaikista 
syytteistä; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja komissiota asettamaan 
hallinnolle uusia kohdennettuja pakotteita, 
joilla täydennettäisiin jo voimassa olevaa 
viisumikieltoa ja tiettyjen korkeiden 
virkamiesten varojen jäädyttämistä, ja 
lisäämään EU:n tukea 
kansalaisyhteiskunnalle, jotta kansan 
parissa vahvistetaan EU-myönteisiä arvoja; 
korostaa, että on tärkeää varmistaa, ettei 
Valko-Venäjä eristäydy erityisesti 
nykyisistä alueellisista rakenteista;

Or. en

Tarkistus 183
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. pitää valitettavana sitä, että 
Etelä-Kaukasian ratkaisemattomien 
konfliktien ratkaisemisessa ei ole 
saavutettu minkäänlaista merkittävää 
edistymistä; korostaa, että edellä mainittu 
ongelma estää itäisen kumppanuuden 
aidon monenvälisen ja alueellisen 
ulottuvuuden kehittämisen; odottaa 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
tehostettua sitoutumista ja edellyttää siltä 
aktiivisempaa roolia, jonka puitteissa 
ulkosuhdehallinto edistää osapuolten 
välistä vuoropuhelua, kehittää 
luottamusta lisääviä toimia ja edistää 
henkilöiden välisiä yhteyksiä, mikä 
mahdollistaa pysyvän ratkaisun 
aikaansaamisen; 
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Or. en

Tarkistus 184
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
27 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 a. pitää myönteisenä neuvoston 
31. tammikuuta 2011 tekemää päätöstä, 
jolla 157:lle Valko-Venäjän hallinnon 
virkamiehille määrättiin viisumikielto ja 
heidän varansa jäädytettiin; pitää 
valitettavana sitä, että neuvosto ei ottanut 
huomioon parlamentin vaatimuksia siitä, 
että Valko-Venäjälle on määrättävä 
kohdistetut taloudelliset pakotteet, 
mukaan luettuna Kansainvälisen 
valuuttarahaston myöntämien lainojen 
sekä EIP:n ja EAKR:n ohjelmien 
mukaisten lainojen kaltaisen kaiken 
taloudellisen avun jäädyttäminen; 

Or. en

Tarkistus 185
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
27 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27 b. katsoo, että Valko-Venäjän valtion 
virkamiehiä koskevat pakotteet olisi 
pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes 
kaikki poliittiset vangit vapautetaan 
Valko-Venäjän vankiloista; toistaa 
kantansa, jonka mukaan EU:n on 
toimittava avoimemmin Valko-Venäjän 
tavallisia kansalaisia kohtaan; katsoo, 
että komission olisi tehostettava 
pyrkimyksiään neuvotella 
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takaisinottosopimuksesta ja 
viisumimenettelyn helpottamisesta EU:n 
ja Valko-Venäjän kansalaisten välisten 
yhteyksien helpottamiseksi; onnittelee 
jäsenvaltioita, jotka ovat jo toteuttaneet 
yksipuolisia toimia ja helpottaneet 
Schengen-viisumien myöntämistä ja 
alentaneet niiden hintaa, ja kehottaa 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet 
samoin, ryhtymään viipymättä vastaaviin 
toimiin ja kiinnittämään erityistä 
huomiota lyhytaikaisiin viisumeihin, jotka 
ovat suuren yleisön, opiskelijoiden ja 
nuorison kannalta tärkeimpiä viisumeita;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
alentamaan merkittävästi Valko-Venäjän 
kansalaisilta perittävän 
Schengen-viisumin hintaa, joka 
nykyisellään on 60 euroa eli paljon 
korkeampi kuin muilta EU:n 
naapurimaiden kansalaisilta, kuten 
Venäjän kansalaisilta perittävä hinta;

Or. en

Tarkistus 186
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 c. korostaa Mustanmeren alueen 
merkitystä itäisen kumppanuuden 
yhteydessä ja katsoo, että tässä suhteessa 
tarvitaan EU:n tehokkaampaa 
osallistumista; 

Or. en
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Tarkistus 187
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 d. toivoo, että komission käynnistämä 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
uudistusprosessi johtaa uuteen 
strategiseen visioon ja eriytettyyn 
lähestymistapaan, jossa 
naapuruuspolitiikan painopistealueet 
otetaan huomioon unionin etujen, 
haasteiden ja alueellisten uhkien 
moninaisuuden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 188
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 e. vahvistaa, EU:n itäistä naapuruutta 
koskevat aloitteet ja välineet 
(Eurooppa-kumppanuus, Mustanmeren 
synergia -yhteistyöaloite/EU:n 
Mustanmeren strategia) edellyttävät 
yhtenäistä lähestymistapaa alueellisessa 
yhteistyöprosessissa; katsoo, että eri 
aloitteiden täydentävyyden ja eriyttämisen 
varmistaminen on välttämätöntä 
erityisesti hankkeiden tasolla resurssien 
tehokkaaksi hyödyntämiseksi ja 
konkreettisten tulosten saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 189
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 f kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 f. arvostaa sitä, että ENP:n yhteydessä 
on johdonmukaisesti sovellettu 
lähestymistapaa, joka tähtää 
naapuruussuhteiden edistämiseen, mikä 
liittyy uudistusten ja unionin säännöstön 
täytäntöönpanon edistämiseen 
mainituissa valtioissa; pitää 
välttämättömänä, että mainitussa 
yhteydessä otetaan erityisesti huomioon 
sekä EU:n kumppaneiden ja naapureiden 
kohtaamat haasteet että niiden omat 
lähestymistavat suhteessa Euroopan 
unioniin; 

Or. en

Tarkistus 190
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 g kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 g. korostaa Mustanmeren alueen 
merkitystä ENP:n kannalta ja panee 
merkille, että EU:n osallistumisen 
tehostaminen mainitulla alueella on 
tärkeää ja välttämätöntä;

Or. en
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Tarkistus 191
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 b. katsoo, että Mustanmeren alueen 
maat voivat lähentyä EU:ta kaikille 
alueellisille toimijoille avointen joustavien 
ja käytännönläheisten hankkeiden, kuten 
Mustanmeren synergia -yhteistyöaloitteen 
yhteydessä ehdotettujen hankkeiden 
myötä; synergia-aloitteen vaihtelevan 
kokoonpanon perusperiaate olisi pidettävä 
voimassa ja aloitetta olisi kehitettävä 
edelleen jäsenvaltioiden ehdottaman ja 
komission kannattaman kolmen 
alakohtaisen kumppanuuden käyttöön 
ottamisella;

Or. en

Tarkistus 192
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. arvostaa sitä, että Mustanmeren 
aluetta koskevat EU:n intressit vastaavat 
EU:n tavoitetta kehittää rooliaan 
merkittävänä maailmanlaajuisena 
toimijana myös Lissabonin sopimuksen 
täytäntöönpanoon sisältyvien muutoksien 
puitteissa;

Or. en



AM\859936FI.doc 127/186 PE452.878v03-00

FI

Tarkistus 193
Evgeni Kirilov

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. tunnustaa EU:n ja Keski-Aasian 
välisen strategisen yhteistyön 
kehittämisen suurta merkitystä; ottaa 
huomioon, että alueen geopoliittinen 
sijainti edellyttää tehostettua yhteistyötä, 
joka sisältää sekä yhteiset 
turvallisuushaasteet että poliittiset, 
taloudelliset ja energia-asiat; 

Or. en

Tarkistus 194
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; panee merkille vakavat 
puutteet ihmisoikeuksien 
kunnioittamisessa ja kiinnittää huomiota 
korruption torjunnan puutteellisuuden 
erityisesti oikeuslaitoksen osalta;
tuomitsee rauhanomaisiin 
mielenosoittajiin viime aikoina 
kohdistetun suhteettoman väkivallan; on 
syvästi huolestunut Mihail Hodorkovskin 
toisesta poliittisesta oikeudenkäynnistä, 
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ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan 
vahvistavan huomattavasti EU:n ja 
Venäjän välisiä suhteita;

jonka yhteydessä loukattiin useita 
oikeuslaitoksen perusperiaatteita;
korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja 
Lähi-itään; kehottaa EU:ta varmistamaan, 
että demokraattiset arvot, oikeusvaltio ja
vastavuoroisuuden ja avoimuuden 
periaatteet muodostavat uuden 
laaja-alaisen sopimuksen ytimen;

Or. en

Tarkistus 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja
oikeusvaltion periaatteen 
kunnioittamiseen ja myös kansainvälisen 
oikeuden noudattamiseen; korostaa tässä 
yhteydessä nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuna, on 
johdonmukaista, oikeusvaltion periaatteen 
edistämiseen keskittyvää ja sitoutunutta 
moniarvoisen demokratian ja
ihmisoikeuksien kunnioittamiseen;
korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen suhteet
Venäjän kanssa siten, että se perustuu 
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perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan 
vahvistavan huomattavasti EU:n ja 
Venäjän välisiä suhteita;

molemminpuoliseen kunnioitukseen ja 
vastavuoroisuuteen ja terrorismin 
torjuntaan, energiavarmuuteen ja 
-huoltoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
aseriisuntaan, konfliktien ehkäisyyn ja 
ydinsulkuun sekä pyrkimykseen kohti 
maailmanlaajuisen turvallisuuden ja 
vakauden vahvistamista suhteessa Iraniin, 
Afganistaniin ja Lähi-itään; katsoo, että 
näissä asioissa tehtävän yhteistyön olisi 
toimittava perustana uudelle EU:n ja 
Venäjän väliselle sopimukselle, ja toivoo 
siksi vakaata edistymistä meneillään 
olevissa neuvotteluissa 

Or. en

Tarkistus 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen;
korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
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ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita;

torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista;
katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita;

Or. en

Tarkistus 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa, että tällaisen 
sitoutumisen on oltava erottamaton osa 
tätä uutta sopimusta; korostaa tässä 
yhteydessä nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
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torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita;

terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ratkaisemiseen, erityisesti 
kun on kyse pitkittyneistä konflikteista, ja
ydinsulkuun sekä pyrkimykseen kohti 
maailmanlaajuisen turvallisuuden ja 
vakauden vahvistamista suhteessa Iraniin, 
Afganistaniin ja Lähi-itään; katsoo, että 
näissä asioissa tehtävän yhteistyön olisi 
toimittava perustana uudelle EU:n ja 
Venäjän väliselle sopimukselle, ja toivoo 
siksi nopeaa edistymistä meneillään 
olevissa neuvotteluissa uudesta laaja-
alaisesta sopimuksesta, jonka odotetaan 
vahvistavan huomattavasti EU:n ja 
Venäjän välisiä suhteita;

Or. en

Tarkistus 198
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
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torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita;

torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja 
Lähi-itään; katsoo, että näissä asioissa 
tehtävän yhteistyön olisi toimittava 
perustana uudelle EU:n ja Venäjän 
väliselle sopimukselle, ja toivoo siksi 
nopeaa edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita; kehottaa EU:ta tehostamaan 
toimia neuvottelujen käynnistämiseksi 
Venäjän kanssa erityisesti Afganistanin 
vakauttamisesta; kehottaa EU:ta 
edistämään tehokkaita ja molempia 
osapuolia hyödyttäviä Nato-Venäjä 
-suhteita;

Or. en

Tarkistus 199
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
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kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita;

kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita; kehottaa toteuttamaan toimia ja 
aloitteita, joilla vahvistetaan unionin ja 
Venäjän kansalaisyhteiskuntien yhteyksiä 
ja voimistetaan Venäjän 
kansalaisyhteiskuntaa;

Or. en

Tarkistus 200

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 

29. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan, että EU:n 
Venäjän-politiikka, EU:n ja Venäjän 
välisestä uudesta sopimuksesta käytävät 
neuvottelut mukaan luettuina, on 
johdonmukaista ja sitoutunutta 
demokratian, ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen 
ja myös kansainvälisen oikeuden 
noudattamiseen; korostaa tässä yhteydessä 
nykyaikaistamista koskevan 
kumppanuuden merkitystä; korostaa 
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samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja Lähi-
itään; katsoo, että näissä asioissa tehtävän 
yhteistyön olisi toimittava perustana 
uudelle EU:n ja Venäjän väliselle 
sopimukselle, ja toivoo siksi nopeaa 
edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita;

samalla tarvetta elvyttää uudelleen 
kumppanuus Venäjän kanssa siten, että se 
perustuu molemminpuoliseen 
kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen ja 
terrorismin torjuntaan, energiavarmuuteen 
ja -huoltoon, ilmastonmuutoksen 
torjuntaan, aseriisuntaan, konfliktien 
ehkäisyyn ja ydinsulkuun sekä 
pyrkimykseen kohti maailmanlaajuisen 
turvallisuuden ja vakauden vahvistamista 
suhteessa Iraniin, Afganistaniin ja 
Lähi-itään; katsoo, että näissä asioissa 
tehtävän yhteistyön olisi toimittava 
perustana uudelle EU:n ja Venäjän 
väliselle sopimukselle, ja toivoo siksi 
nopeaa edistymistä meneillään olevissa 
neuvotteluissa uudesta laaja-alaisesta 
sopimuksesta, jonka odotetaan vahvistavan 
huomattavasti EU:n ja Venäjän välisiä 
suhteita; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tehostamaan toimia, 
jotta Venäjä saadaan panemaan osaltaan 
täytäntöön Georgiaa koskevan kuuden 
kohdan sopimuksen ja jotta löydettäisiin 
lopullinen ratkaisu konfliktiin Georgian 
alueellisesta koskemattomuudesta;

Or. en

Tarkistus 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että oikeusvaltion 
vahvistaminen Venäjän julkisen elämän 
kaikilla alueilla, myös taloudessa, 
hyödyttäisi koko yhteiskuntaa, koska 
mielivaltaisuuden lisääntyminen 
lainsäädännössä ja liiketoiminnan 
sääntelyssä rajoittaa suoria ulkomaisia 
investointeja;
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Or. en

Tarkistus 202
Boris Zala, Libor Rouček

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa, että Turkin 
liittymisneuvotteluihin tarvitaan uutta 
vauhtia, jotta EU:n ja Turkin suhteet 
eivät juutu paikoilleen; suhtautuu 
myönteisesti yleisten asioiden neuvoston 
14. joulukuuta 2010 antamaan 
julkilausumaan, jossa kehotetaan 
tehostamaan yhteistyötä yhteisen edun 
mukaisissa turvallisuutta ja 
ulkopolitiikkaa koskevissa kysymyksissä; 
katsoo, että Turkin yhä aktiivisempi 
ulkopolitiikka asettaa uusia haasteita ja 
mahdollisuuksia YUTP:lle; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ryhtymään Turkin kanssa 
institutionalisoituneeseen vuoropuheluun 
keskeisistä strategisista kysymyksistä, 
kuten energiapolitiikasta, Länsi-Balkanin 
ja Kaukasian alueiden vakaudesta, Iranin 
ydinvoimakysymyksestä tai Lähi-idässä 
parhaillaan meneillään olevasta 
demokraattisesta heräämisestä, ja siten 
varmistamaan tavoitteiden lähentäminen 
toisiinsa ja uuden dynamiikan antaminen 
kahdenvälisille suhteille; korostaa 
kuitenkin, että tällaisella vuoropuhelulla 
ei saa korvata vaan sillä pitää täydentää 
ja vahvistaa Turkin jäsenyyskehitystä;

Or. en

Tarkistus 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
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Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa tehostamaan 
neuvotteluja Venäjän kanssa sen 
varmistamiseksi, että Venäjän, Euroopan 
unionin ja Georgian vuonna 2008 
tekemän sopimuksen kaikkia määräyksiä 
noudatetaan ehdoitta; katsoo, että 
Venäjän olisi erityisesti varmistettava 
Euroopan unionin tarkkailuoperaation 
(EUMM) täysin vapaa pääsy Abhasiaan 
ja Etelä-Ossetiaan; korostaa, että näillä 
Georgian alueilla on varmistettava vakaat 
olot;

Or. en

Tarkistus 204
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. toteaa, että Arktisen alueen 
kansainvälinen status ja merkitys ovat 
nousseet, ja kehottaa laatimaan 
sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja 
taloudellisesti kestävän Arktista aluetta 
koskevan EU:n toimintalinjan, jossa 
otetaan huomioon paikallisen ja 
alkuperäisen väestön oikeudet; pitää 
Arktista neuvostoa, pohjoisen 
ulottuvuuden politiikkaa ja Barentsin 
euroarktista neuvostoa yhteistyön 
painopisteinä Arktisella alueella ja tukee 
EU:n pyrkimystä tulla pysyväksi 
tarkkailijaksi Arktisessa neuvostossa; 
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korostaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto tarvitsee Arktisen 
alueen yksikön;

Or. en

Tarkistus 205
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. korostaa EU:n Venäjän kanssa 
käymien ihmisoikeuskonsultaatioiden 
merkitystä; katsoo, että niillä pyritään 
osaltaan edistämään ihmisoikeuksia 
Venäjällä ja asteittain toteuttamaan ne; 
on syvästi huolissaan siitä, että kyseiset 
konsultaatiot eivät ole antaneet todellisia 
tuloksia eivätkä muuttaneet Venäjän 
ihmisoikeustilannetta paremmaksi; 
korostaa, että EU:n olisi tarkasteltava 
uudelleen Venäjän ihmisoikeustilanteen 
kohentamista koskevaa strategiaa ja 
keinoja; kehottaa jälleen Venäjän 
viranomaisia osallistumaan rakentavasti 
konsultaatioihin ja toteuttamaan 
asianmukaisia toimenpiteitä 
ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja 
oikeusvaltion edistämiseksi Venäjällä 
sekä täyttämään maan kansainväliset 
ihmisoikeusvelvoitteet;

Or. en

Tarkistus 206
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa puolustamaan 
edelleen energiaperuskirjaa koskevaa 
sopimusta, jonka Venäjän federaatio 
allekirjoitti vuonna 1997, jolla on yhä 
merkitystä EU:n Venäjänsuhteissa ja jolla 
voidaan varmistaa ja edistää 
kansainvälisten investointivirtojen 
vakautta EU:n ja Venäjän välillä;

Or. en

Tarkistus 207
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen 
uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja 
korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on 
käytävä määräajan kuluessa ja keskinäisen 
luottamuksen ilmapiirissä; muistuttaa, että 
Euroopan unioni on 
palestiinalaisviranomaisen suurin 
avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani;

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen 
uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja 
korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on 
käytävä määräajan kuluessa ja keskinäisen 
luottamuksen ilmapiirissä; muistuttaa, että 
Euroopan unioni on 
palestiinalaisviranomaisen suurin 
avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani; korostaa, että kahden 
valtion ratkaisu on välttämätön, ja 
tunnustaa molempien valtioiden oikeuden 
elää toistensa rinnalla turvassa, vauraina 
ja rauhassa; pitää sen vuoksi 
ilahduttavina Euroopan unionnin 
neuvoston 13. joulukuuta 2010 antamia 
päätelmiä Lähi-idän rauhanprosessista ja 
EU:n ilmoitusta, että se haluaa auttaa 
osapuolia tämän päämäärän 
saavuttamisessa;

Or. en
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Tarkistus 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen 
uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja 
korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on 
käytävä määräajan kuluessa ja keskinäisen 
luottamuksen ilmapiirissä; muistuttaa, että 
Euroopan unioni on 
palestiinalaisviranomaisen suurin 
avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani;

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen 
uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja 
korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on 
käytävä määräajan kuluessa ja keskinäisen 
luottamuksen ilmapiirissä; muistuttaa, että 
Euroopan unioni on 
palestiinalaisviranomaisen suurin 
avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani; pitää valitettavana 
Israelin hallituksen päätöstä olla 
jatkamatta siirtokuntien 
rakentamiskieltoa Länsirannalla ja 
korostaa, että se vaikuttaa vakavasti 
rauhanprosessin jatkumiseen;

Or. en

Tarkistus 209
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen 
uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja 
korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on 
käytävä määräajan kuluessa ja keskinäisen 
luottamuksen ilmapiirissä; muistuttaa, että 
Euroopan unioni on 
palestiinalaisviranomaisen suurin 

30. tukee suorien rauhanneuvottelujen 
uudelleen käynnistämistä Israelin ja 
palestiinalaisviranomaisen välillä ja 
korostaa, että mielekkäitä neuvotteluja on 
käytävä määräajan kuluessa ja keskinäisen 
luottamuksen ilmapiirissä, ja että sellainen 
ilmapiiri on mahdollista ainoastaan, jos 
Israel välittömästi lopettaa siirtokuntien 
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avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani;

rakentamisen; muistuttaa, että Euroopan 
unioni on palestiinalaisviranomaisen suurin 
avunantaja ja Israelin tärkein 
kauppakumppani, ja että siten EU:n 
suorana etuna on taivutella molemmat 
osapuolet käsittelemään mahdollisimman 
pian ratkaistavana olevat 
peruskysymykset (kuten pakolaiset ja 
Jerusalemin rajat ja asema) sekä 
perustamaan elinkykyisen 
palestiinalaisvaltion, joka elää rauhassa 
Israelin rinnalla;

Or. en

Tarkistus 210
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa EU:ta omaksumaan neuvoston 
12. joulukuuta 2009 hyväksymien 
päätelmien mukaisesti voimakkaamman 
poliittisen roolin, joka vastaa sen 
taloudellisia sitoumuksia alueella; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-
politiikka on pikaisesti ja kattavasti 
määriteltävä uudelleen, jotta EU voi toimia 
päättäväisessä ja johdonmukaisessa 
poliittisessa roolissa; katsoo, että samalla 
on käytettävä tehokkaita diplomaattisia 
keinoja, jotka edistävät rauhaa ja 
turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti 
erittäin tärkeällä lähialueella; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa
harkitsemaan aluetta varten uutta EU-
strategiaa, jossa määritellään EU:n edut, 
tavoitteet ja keinot, joita se voi käyttää;

31. kehottaa EU:ta omaksumaan neuvoston 
12. joulukuuta 2009 hyväksymien 
päätelmien mukaisesti voimakkaamman 
poliittisen roolin, joka vastaa sen 
taloudellisia sitoumuksia alueella; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-
politiikka on pikaisesti ja kattavasti 
määriteltävä uudelleen, jotta EU voi toimia 
päättäväisessä ja johdonmukaisessa 
poliittisessa roolissa; katsoo, että samalla 
on käytettävä tehokkaita diplomaattisia 
keinoja, jotka edistävät rauhaa ja 
turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti 
erittäin tärkeällä lähialueella; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa
esittämään aluetta varten uuden 
EU-strategian, jossa määritellään EU:n 
edut, tavoitteet ja keinot, joita se voi 
käyttää;

Or. es
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Tarkistus 211
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. kehottaa EU:ta omaksumaan neuvoston 
12. joulukuuta 2009 hyväksymien 
päätelmien mukaisesti voimakkaamman 
poliittisen roolin, joka vastaa sen 
taloudellisia sitoumuksia alueella; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-
politiikka on pikaisesti ja kattavasti 
määriteltävä uudelleen, jotta EU voi toimia 
päättäväisessä ja johdonmukaisessa 
poliittisessa roolissa; katsoo, että samalla 
on käytettävä tehokkaita diplomaattisia 
keinoja, jotka edistävät rauhaa ja 
turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti 
erittäin tärkeällä lähialueella; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
harkitsemaan aluetta varten uutta EU-
strategiaa, jossa määritellään EU:n edut, 
tavoitteet ja keinot, joita se voi käyttää;

31. kehottaa EU:ta omaksumaan neuvoston 
12. joulukuuta 2009 hyväksymien 
päätelmien mukaisesti voimakkaamman 
poliittisen roolin, joka vastaa sen 
taloudellisia sitoumuksia alueella; on 
vakuuttunut siitä, että EU:n Lähi-idän-
politiikka on pikaisesti ja kattavasti 
määriteltävä uudelleen, jotta EU voi toimia 
päättäväisessä ja johdonmukaisessa 
poliittisessa roolissa; katsoo, että samalla 
on käytettävä tehokkaita diplomaattisia 
keinoja, jotka edistävät rauhaa ja 
turvallisuutta tällä EU:lle strategisesti 
erittäin tärkeällä lähialueella; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
harkitsemaan aluetta varten uutta EU-
strategiaa, jossa määritellään EU:n edut, 
tavoitteet ja keinot, joita se voi käyttää, 
edistämään demokratiaa ja oikeusvaltiota 
alueella ja kanavoimaan voimavaroja 
etenkin siviiliyhteiskunnan 
vahvistamiseen;

Or. en

Tarkistus 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. on Välimeren unionin perustamisesta 
huolimatta edelleen huolestunut siitä, että 
EU:n Välimeren alueella harjoittamaa 
politiikkaa ei ole määritelty selvästi ja ettei 
ole hahmoteltu pitkän aikavälin strategista 

32. on edelleen huolestunut siitä, että EU:n 
Välimeren alueella harjoittamaa politiikkaa 
ei ole määritelty selvästi ja ettei ole 
hahmoteltu pitkän aikavälin strategista 
näkemystä alueen, jonka poliittiset, 
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näkemystä alueen, jonka poliittiset, 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat 
lisääntyneet, kehittämiseksi ja 
vakauttamiseksi; korostaa, että Euro–
Välimeri-alueen yhdentymisprosessi on 
sisällytettävä kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin;

taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat 
lisääntyneet, kehittämiseksi ja 
vakauttamiseksi; kysyy, mitkä ovat 
Euro-Välimeri-alueen perustelut, 
tavoitteet ja toimintamenetelmät;

Or. en

Tarkistus 213
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. on Välimeren unionin perustamisesta 
huolimatta edelleen huolestunut siitä, että 
EU:n Välimeren alueella harjoittamaa 
politiikkaa ei ole määritelty selvästi ja 
ettei ole hahmoteltu pitkän aikavälin 
strategista näkemystä alueen, jonka 
poliittiset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset kriisit ovat lisääntyneet, 
kehittämiseksi ja vakauttamiseksi; 
korostaa, että Euro–Välimeri-alueen 
yhdentymisprosessi on sisällytettävä 
kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin;

32. korostaa, että meneillään olevat 
tapahtumat, jotka alkoivat Tunisiasta ja 
Egyptistä, ravistelevat Välimeren 
etelärannan valtioita ja muutakin 
arabimaailmaa ja osoittavat 
yksiselitteisesti, että alueen kansat 
haluavat muutosta ja uudistuksia; pitää 
valitettavana, että Euro–Välimeri-
kumppanuus on pääasiassa keskittynyt 
taloudellisiin uudistuksiin ja että sen 
puitteissa ei ole pystytty toteuttamaan 
tarvittavia poliittisia ja institutionaalisia 
uudistuksia; korostaa, että Välimeren 
unioni, jonka oli tarkoitus tehostaa EU:n 
politiikkaa Välimeren alueella, ei ole 
kyennyt kitkemään kasvavaa epäluuloa 
eikä tyydyttämään alueen asukkaiden 
perustarpeita; katsoo, että on 
äärimmäisen tärkeää ja kiireellistä 
harkita uudelleen ja muuttaa EU:n 
Välimeren strategiaa; kehottaa tässä 
yhteydessä neuvostoa ja komissiota 
tarkistamaan Euroopan eteläisiä 
naapureita koskevaa 
naapuruuspolitiikkaa ja tarjoamaan 
välineitä todellista demokraattista 
muutosta varten, jossa otetaan huomioon 
naisten osallistuminen kaikilla tasoilla, 
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kuten asianomaiset 
kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat 
esittäneet, ja luomaan perustan syvällisille 
poliittisille ja institutionaalisille 
uudistuksille;

Or. en

Tarkistus 214
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. on Välimeren unionin perustamisesta 
huolimatta edelleen huolestunut siitä, että 
EU:n Välimeren alueella harjoittamaa 
politiikkaa ei ole määritelty selvästi ja ettei 
ole hahmoteltu pitkän aikavälin strategista 
näkemystä alueen, jonka poliittiset, 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat 
lisääntyneet, kehittämiseksi ja 
vakauttamiseksi; korostaa, että Euro–
Välimeri-alueen yhdentymisprosessi on 
sisällytettävä kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin;

32. on Välimeren unionin perustamisesta 
huolimatta edelleen huolestunut siitä, että 
EU:n Välimeren alueella harjoittamaa 
politiikkaa ei ole määritelty selvästi ja ettei 
ole hahmoteltu pitkän aikavälin strategista 
näkemystä alueen, jonka poliittiset, 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat 
lisääntyneet, edistyksestä ja 
nykyaikaistamisesta; korostaa, että 
Euro-Välimeri-alueen yhdentymisprosessi 
on sisällytettävä kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin ja että Euroopan 
naapuruuspolitiikkaa on mukautettava 
eräissä alueen maissa meneillään olevien 
demokratisoitumisprosessien mukaisesti;

Or. es

Tarkistus 215
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. on Välimeren unionin perustamisesta 
huolimatta edelleen huolestunut siitä, että 

32. on edelleen huolestunut siitä, että EU:n 
Välimeren alueella harjoittamaa politiikkaa 
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EU:n Välimeren alueella harjoittamaa 
politiikkaa ei ole määritelty selvästi ja ettei 
ole hahmoteltu pitkän aikavälin strategista 
näkemystä alueen, jonka poliittiset, 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat 
lisääntyneet, kehittämiseksi ja 
vakauttamiseksi; korostaa, että Euro–
Välimeri-alueen yhdentymisprosessi on 
sisällytettävä kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin;

ei ole määritelty selvästi ja ettei ole 
hahmoteltu pitkän aikavälin strategista 
näkemystä alueen, jonka poliittiset, 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset kriisit ovat 
lisääntyneet, kehittämiseksi ja 
vakauttamiseksi; pitää valitettavana, että 
Välimeren unionilla ei ole ollut roolia 
tapahtumissa ja korostaa, että 
Euro-Välimeri-alueen yhdentymisprosessi 
on sisällytettävä kiireesti EU:n poliittisiin 
painopistealueisiin, jotta voidaan tukea 
demokratisoimista ja edistää 
ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikissa 
Välimeren alueen maissa;

Or. en

Tarkistus 216
Hannes Swoboda

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. ilmaisee solidaarisuutensa eteläisen 
naapurimaiden kansalaisia kohtaan 
heidän taistellessaan demokratian, 
vapauden ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puolesta; vaatii 
vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja 
vakauttamaan demokraattista kehitystä ja 
antamaan kansalaisille oikeuden valita 
edustajansa; toistaa täyden tukensa näille 
tavoitteille ja niiden toteuttamiselle; 
pyytää nimittämään aluetta varten 
korkea-arvoisen erityisedustajan, joka 
voisi koordinoida unionin tukea ja apua 
kyseisille maille ja niiden kansalaisille 
tänä kriittisenä siirtymäaikana; pyytää 
lisäksi suunnittelemaan uudelleen 
Välimeren unionin, jotta voidaan 
aktiivisesti ja tehokkaasti edistää 
demokratiaa ja kestäviä ja 
oikeudenmukaisia yhteiskuntia koko 
alueella ja tukea talouden kehitystä 
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koordinoidun tukiohjelman avulla;

Or. en

Tarkistus 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Päätöslauselmaesitys
32 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32 a. katsoo, että Euroopan 
naapuruuspolitiikka, joka käynnistettiin 
vuonna 2004 yhtenäiseksi poliittiseksi 
kehykseksi, joka tarjoaa suorituksiin 
perustuvan eriyttämisen ja räätälöidyn 
tuen välineen, on tuonut todellista etua 
sekä naapuruuspolitiikan kumppaneille 
että EU:lle; korostaa, että Euroopan 
naapuruuspolitiikan strategisen 
uudelleentarkastelun olisi johdettava 
tehokkaaseen, jatkuvaan ja 
merkitykselliseen poliittiseen 
vuoropuheluun kumppanimaiden kanssa 
vaurauden, vakauden ja turvallisuuden 
tukemiseksi Välimeren alueella;

Or. en

Tarkistus 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. muistuttaa roolistaan EU:n 
talousarviomenettelyssä ja korostaa, että on 
varmistettava Välimeren unionin 
demokraattinen legitimiteetti, avoin 
päätöksenteko ja se, että Euroopan 

33. muistuttaa roolistaan EU:n 
talousarviomenettelyssä ja korostaa, että on 
varmistettava Välimeren unionin 
demokraattinen legitimiteetti, avoin 
päätöksenteko varapuheenjohtajan / 
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parlamentti, Välimeren unionin 
parlamentaarinen yleiskokous ja kansalliset 
parlamentit ovat mukana päätöksenteossa;

korkean edustajan tukemana unionin 
puolella ja se, että Euroopan parlamentti, 
Välimeren unionin parlamentaarinen 
yleiskokous ja kansalliset parlamentit ovat 
mukana päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. pitää valitettavana Turkin 
jäsenyysprosessin tosiasiallista 
pysähtymistä; muistuttaa, että Turkin 
EU-jäsenyyden tiellä olevien esteiden 
poistaminen on sekä EU:n että Turkin 
vastuulla; varoittaa pitkän aikavälin 
ongelmista, jos EU:n ja Turkin suhteita ei 
vakiinnuteta ja jos EU:ta ja Natoa 
estetään jatkossakin saavuttamasta 
tavoitettaan tiiviimmästä yhteistyöstä; 
toivoo joka tapauksessa, että Turkin 
nykyaikaistaminen jatkuu eurooppalaisen 
linjan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. seuraa tiiviisti Tunisian tilannetta ja 
kehottaa EU:ta tukemaan Tunisia kansaa 
sen siirtymisessä demokratiaan

34. suhtautuu myönteisesti Zine 
el-Abidine Ben Alin pakoon Tunisiasta ja 
siirtymähallituksen perustamiseen; 



AM\859936FI.doc 147/186 PE452.878v03-00

FI

tarjoamalla myös asiamukaisesta tukea, 
jota mahdollisesti tarvitaan; painottaa, että 
rahoitusta on mukautettava maan
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin 
lievittämiseksi;

odottaa, että Egyptissä Hosni Mubarak 
eroaa virastaan etuajassa; odottaa, että 
näissä molemmissa maissa siirrytään 
liberaaliin demokratiaan, ja tukee 
arabikansoja, kun ne pyrkivät 
laajentamaan ja lisäämään 
ponnistuksiaan vapauden ja 
oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi 
kotimaissaan ja koko alueella; lupaa, että 
EU antaa kaikenlaista tukea, jota 
mahdollisesti tarvitaan poliittisen, 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen
kehityksen tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 221
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. seuraa tiiviisti Tunisian tilannetta ja 
kehottaa EU:ta tukemaan Tunisia kansaa 
sen siirtymisessä demokratiaan tarjoamalla 
myös asiamukaisesta tukea, jota 
mahdollisesti tarvitaan; painottaa, että 
rahoitusta on mukautettava maan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin 
lievittämiseksi;

34. seuraa Tunisian ja Egyptin sekä alueen 
muiden maiden tilannetta ja kehottaa 
EU:ta tukemaan Tunisian ja Egyptin 
kansoja niiden siirtymisessä demokratiaan 
tarjoamalla myös asianmukaista tukea
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
vahvistamiseksi, mukaan luettuna 
sellaisten poliittisten puolueiden 
perustaminen, jotka kykenevät 
kampanjoimaan demokraattisissa 
vaaleissa; painottaa, että rahoitusta on 
mukautettava maan yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kriisin lievittämiseksi näissä 
maissa ja että on tärkeää auttaa niitä 
saamaan takaisin entisten itsevaltaisten 
hallitsijoiden ja eliitin varastamat varat ja 
siihen liittyen esimerkiksi jäädyttää 
eurooppalaisiin rahoituslaitoksiin 
talletetut varat;

Or. en
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Tarkistus 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. seuraa tiiviisti Tunisian tilannetta ja 
kehottaa EU:ta tukemaan Tunisia kansaa 
sen siirtymisessä demokratiaan 
tarjoamalla myös asiamukaisesta tukea, 
jota mahdollisesti tarvitaan; painottaa, 
että rahoitusta on mukautettava maan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin 
lievittämiseksi;

34. suhtautuu myönteisesti Tunisian 
kansan päättäväisyyteen vapautensa 
takaisin saamiseksi ja entisen presidentin 
Zine el Abidine Ben Alin pystyttämän 
hallinnon lopettamiseksi; painottaa, että 
Tunisian nykyinen kapina luo toivoa 
kaikille Maghreb-maiden ja muidenkin 
maiden kansoille; seuraa tiiviisti Tunisian 
tilannetta ja kehottaa EU:ta luomaan 
yhteisiin etuihin perustuvan aidon 
kumppanuuden, joka edistää kaikenlaista 
kehitystä ja yhteistyötä työllisyyden, 
koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 
aloilla;

Or. en

Tarkistus 223
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. seuraa tiiviisti Tunisian tilannetta ja 
kehottaa EU:ta tukemaan Tunisia kansaa
sen siirtymisessä demokratiaan tarjoamalla 
myös asiamukaisesta tukea, jota 
mahdollisesti tarvitaan; painottaa, että 
rahoitusta on mukautettava maan
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin 
lievittämiseksi;

34. seuraa tiiviisti Tunisian ja Egyptin
tilannetta ja kehottaa EU:ta tukemaan
Tunisian ja Egyptin kansaa niiden
siirtymisessä demokratiaan tarjoamalla 
myös asiamukaisesta tukea, jota 
mahdollisesti tarvitaan; painottaa, että 
rahoitusta on mukautettava molempien 
maiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kriisin lievittämiseksi;

Or. es
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Tarkistus 224
Norica Nicolai

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. seuraa tiiviisti Tunisian tilannetta ja
kehottaa EU:ta tukemaan Tunisia kansaa 
sen siirtymisessä demokratiaan
tarjoamalla myös asiamukaisesta tukea, 
jota mahdollisesti tarvitaan; painottaa, että 
rahoitusta on mukautettava maan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin 
lievittämiseksi;

34. kehottaa seuraamaan tiiviisti Tunisian
ja Egyptin tilannetta ja vaatii EU:ta 
tukemaan rauhanomaista ja 
demokraattista muutosta näissä maissa
tarjoamalla myös asianmukaista tukea, jota 
mahdollisesti tarvitaan; painottaa, että 
rahoitusta on mukautettava maan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kriisin 
lievittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. kehottaa nopeuttamaan Egyptin 
poliittista muutosta, johon osallistuvat 
kaikki demokraattiset poliittiset ja 
yhteiskunnalliset voimat sekä 
kansalaisyhteiskunta ja jolla pyritään 
tarkistamaan perustuslakia ja 
vaalilainsäädäntöä, järjestämään vapaat 
ja rehelliset vaalit sekä perustamaan 
maahan aito demokratia;

Or. en
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Tarkistus 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Päätöslauselmaesitys
34 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 b. tukee voimakkaasti monien EU:n 
eteläisten naapurikansojen oikeutettuja 
pyrkimyksiä demokratian luomiseksi; 
kehottaa EU:ta ottamaan huomioon 
mahdolliset muut kansan mielenilmaisut 
Välimeren maissa ja tarjoamaan selkeää 
ja ripeää tukea uusille 
demokratiavaatimuksille; korostaa, että 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
strategisessa uudelleentarkastelussa on 
otettava täysimääräisesti huomioon 
alueen uusi kehitys ja käynnistettävä 
poliittinen vuoropuhelu EU:n eteläisten 
naapurien kanssa; korostaa jälleen, että 
demokratia, oikeusvaltion periaatteet, 
hyvä hallintotapa, korruption torjuminen 
sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittaminen ovat oleellisia tekijöitä 
tässä vuoropuhelussa;

Or. en

Tarkistus 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
34 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34 a. ilmaisee solidaarisuutensa kaikille 
egyptiläisille, jotka vastustavat Mubarakin 
hallintoa, joka on Anwar Sadatin 
autoritaarista politiikkaa jatkaen ollut 
epädemokraattisesti vallassa 30 vuotta, 
pitänyt täysin perusteettomasti yllä 
poikkeustilaa ja tuominnut kansan 
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kärsimään kurjuudesta, sosiaalisesta 
epäoikeudenmukaisuudesta sekä 
järjestelmällisestä korruptiosta ja 
itsevaltaisuudesta; pitää myönteisenä ja 
tukee egyptiläisten toimintaa, jonka 
tavoitteena on uudistaa perusteellisesti 
maan poliittinen, taloudellinen ja 
sosiaalinen järjestelmä, lakkauttaa 
korruptoitunut hallinto ja luoda 
todellinen demokratia, ihmisoikeudet ja 
sosiaalinen oikeudenmukaisuus; toivoo, 
että Egyptistä tulee aidosti 
perustuslaillinen valtio;

Or. en

Tarkistus 228
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. toistaa täyden tukensa Libanonin 
erityistuomioistuimelle riippumattomana 
tuomioistuimena, joka on perustettu YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 
1757 ja joka täyttää korkeimmat 
oikeudelliset vaatimukset; vahvistaa lujan 
tukensa Libanonin 
itsemääräämisoikeudelle, yhtenäisyydelle 
ja alueelliselle koskemattomuudelle ja 
kaikkien libanonilaisten instituutioiden 
täysipainoiselle toiminnalle; korostaa, että 
sisäinen vakaus ja kansainvälisen oikeuden 
kunnioittaminen ovat sovitettavissa yhteen;
kehottaa Libanonin poliittisia vallanpitäjiä 
jatkamaan sitoutumistaan avoimeen ja 
rakentavaan vuoropuheluun kaikkien 
libanonilaisten hyvinvoinnin, vaurauden ja 
turvallisuuden vaalimiseksi; kiittää YK:n 
Libanonissa olevien valvontajoukkojen
(UNIFIL) ratkaisevaa roolia ja kehottaa 
panemaan täytäntöön kaikki YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 

35. toistaa täyden tukensa Libanonin 
erityistuomioistuimelle riippumattomana 
tuomioistuimena, joka on perustettu YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 
1757 ja joka täyttää korkeimmat 
oikeudelliset vaatimukset; vahvistaa lujan 
tukensa Libanonin 
itsemääräämisoikeudelle, yhtenäisyydelle 
ja alueelliselle koskemattomuudelle ja 
kaikkien libanonilaisten instituutioiden 
täysipainoiselle toiminnalle; korostaa, että 
sisäinen vakaus ja kansainvälisen oikeuden 
kunnioittaminen sopivat täysin yhteen;
kehottaa Libanonin poliittisia vallanpitäjiä 
jatkamaan sitoutumistaan avoimeen ja 
rakentavaan vuoropuheluun kaikkien 
libanonilaisten hyvinvoinnin, vaurauden ja 
turvallisuuden vaalimiseksi; kiittää YK:n 
Libanonissa olevien valvontajoukkojen
(UNIFIL) ratkaisevaa roolia ja kehottaa 
panemaan täytäntöön kaikki YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
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1701 vaatimukset; 1701 vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
35 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35 a. pitää valitettavana, että 
Länsi-Saharan siirtomaavallan 
purkamisprosessi ei ole vieläkään 
päättynyt; vaatii neuvostoa ja komissiota 
asettamaan tämän konfliktin 
ratkaisemisen etusijalle Välimeren 
unionissa; pyytää neuvostoa ja komissiota 
toimimaan tässä yhteydessä 
Länsi-Saharan itsemääräämisoikeuden 
saavuttamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien päätöslauselmien 
mukaisesti; tuomitsee Marokon 
toiminnan tässä tilanteessa; tuomitsee 
ihmisoikeusrikkomukset ja 
ihmisoikeusaktivistien vainon Marokossa; 
tuomitsee ihmisarvon puolustamiseksi 
perustetun länsisaharalaisleirin 
väkivaltaisen hajottamisen Marokon 
armeijan toimesta; pahoittelee tässä 
yhteydessä, että EU on myöntänyt 
Marokolle "pitkälle edistyneen maan" 
aseman;

Or. en

Tarkistus 230
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. korostaa, että lähtökohta mille 
tahansa pitkän aikavälin ratkaisulle 
Afganistanin kriisiin on oltava, että 
ratkaisu palvelee Afganistanin 
kansalaisten etuja, joita ovat sisäinen 
turvallisuus, väestön suojelu, 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
suojelu, sovittelumekanismit, oopiumin 
tuotannon lopettaminen, voimakas valtion 
kehittäminen, Afganistanin 
integroituminen kansainväliseen 
yhteisöön ja al-Qaidan karkottaminen 
maasta; toistaa kantansa, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden sekä kansainvälisen 
yhteisön yleensä olisi tuettava
Afganistania sen rakentaessa omaa 
valtiotaan ja vahvoja demokraattisia 
instituutioita, jotka pystyvät varmistamaan 
kansallisen täysivaltaisuuden, valtion 
yhtenäisyyden, alueellisen 
koskemattomuuden, kestävän
talouskehityksen ja maan kansalaisten 
hyvinvoinnin sekä kunnioittamaan
kaikkien Afganistanin etnisten ja 
uskonnollisten yhteisöjen historiallisia, 
uskonnollisia, hengellisiä ja kulttuurisia 
perinteitä;

36. ilmaisee vakavan huolestumisensa 
Afganistanin tapahtumista ja toistaa 
kantansa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
sekä kansainvälisen yhteisön yleensä olisi 
tuettava afgaaneja oman valtionsa ja 
sellaisten demokraattisten instituutioiden 
rakentamisessa, jotka kykenevät 
edustamaan kansaa, turvaamaan 
oikeusvaltion, rauhan, alueellisen 
koskemattomuuden, kestävän
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kehityksen sekä parantamaan kaikkien
kansalaistensa ja erityisesti naisten ja 
lasten elinolosuhteita;

Or. en

Tarkistus 231
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. korostaa, että lähtökohta mille tahansa 
pitkän aikavälin ratkaisulle Afganistanin 
kriisiin on oltava, että ratkaisu palvelee 
Afganistanin kansalaisten etuja, joita ovat 
sisäinen turvallisuus, väestön suojelu,

36. korostaa, että lähtökohta mille 
tahansa pitkän aikavälin ratkaisulle 
Afganistanin kriisiin on oltava, että 
ratkaisu palvelee Afganistanin 
kansalaisten etuja, joita ovat sisäinen 
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taloudellinen ja yhteiskunnallinen suojelu, 
sovittelumekanismit, oopiumin tuotannon 
lopettaminen, voimakas valtion 
kehittäminen, Afganistanin 
integroituminen kansainväliseen yhteisöön 
ja al-Qaidan karkottaminen maasta; toistaa 
kantansa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
sekä kansainvälisen yhteisön yleensä olisi 
tuettava Afganistania sen rakentaessa omaa 
valtiotaan ja vahvoja demokraattisia 
instituutioita, jotka pystyvät varmistamaan 
kansallisen täysivaltaisuuden, valtion 
yhtenäisyyden, alueellisen 
koskemattomuuden, kestävän 
talouskehityksen ja maan kansalaisten 
hyvinvoinnin sekä kunnioittamaan 
kaikkien Afganistanin etnisten ja 
uskonnollisten yhteisöjen historiallisia, 
uskonnollisia, hengellisiä ja kulttuurisia 
perinteitä;

turvallisuus, väestön suojelu sekä 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
kehitys, ja että ratkaisuun on sisällyttävä 
konkreettisia toimenpiteitä köyhyyden ja 
naisiin kohdistuvan syrjinnän 
poistamiseksi sekä ihmisoikeuksien ja 
oikeusvaltion kunnioittamisen 
tehostamiseksi, sovittelumekanismit, 
oopiumin tuotannon lopettaminen, 
voimakas valtion kehittäminen, 
Afganistanin integroituminen 
kansainväliseen yhteisöön ja al-Qaidan 
karkottaminen maasta; painottaa, että 
Afganistanille on saatava turvallisuuden 
vähimmäisstandardit varmistamaan 
kykenevät poliisivoimat, jolloin 
ulkomaiset sotilasjoukot voidaan vetää 
pois maasta; toistaa kantansa, että EU:n 
ja sen jäsenvaltioiden sekä kansainvälisen 
yhteisön yleensä olisi tuettava 
Afganistania sen rakentaessa omaa 
valtiotaan ja vahvoja demokraattisia 
instituutioita, jotka pystyvät 
varmistamaan kansallisen 
täysivaltaisuuden, valtion yhtenäisyyden, 
alueellisen koskemattomuuden, kestävän 
talouskehityksen ja maan kansalaisten 
hyvinvoinnin sekä kunnioittamaan 
kaikkien Afganistanin etnisten ja 
uskonnollisten yhteisöjen historiallisia, 
uskonnollisia, hengellisiä ja kulttuurisia 
perinteitä; katsoo siksi, että EU:n 
Afganistania koskevassa strategiassa on 
tarkasteltava sitä, että kansainvälistä 
yhteisöä olisi vieläkin enemmän 
kannustettava muuttamaan 
ajattelutapaansa, jota aikaisemmin ovat 
aivan liikaa muovanneet suunnitelmat ja 
päätökset, joissa afgaanien 
osallistumisella on vain vähän merkitystä;
 katsoo, että olisi myös perustettava 
avoimempi seurantajärjestelmä, keskitetty 
tietokanta, jossa arvioidaan kaiken EU:n 
Afganistanille antaman avun 
kustannuksia ja vaikutuksia, sillä ilman 
perinpohjaista, ajantasaista ja avointa 
tietoa Afganistanista sellaisena kuin se 
tällä hetkellä on kaikki toimintastrategiat 
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ovat tuomittuja epäonnistumaan;

Or. en

Tarkistus 232
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. korostaa, että lähtökohta mille tahansa 
pitkän aikavälin ratkaisulle Afganistanin 
kriisiin on oltava, että ratkaisu palvelee 
Afganistanin kansalaisten etuja, joita ovat 
sisäinen turvallisuus, väestön suojelu, 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen suojelu, 
sovittelumekanismit, oopiumin tuotannon 
lopettaminen, voimakas valtion 
kehittäminen, Afganistanin 
integroituminen kansainväliseen yhteisöön 
ja al-Qaidan karkottaminen maasta; toistaa 
kantansa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
sekä kansainvälisen yhteisön yleensä olisi 
tuettava Afganistania sen rakentaessa omaa 
valtiotaan ja vahvoja demokraattisia 
instituutioita, jotka pystyvät varmistamaan 
kansallisen täysivaltaisuuden, valtion 
yhtenäisyyden, alueellisen 
koskemattomuuden, kestävän 
talouskehityksen ja maan kansalaisten 
hyvinvoinnin sekä kunnioittamaan 
kaikkien Afganistanin etnisten ja 
uskonnollisten yhteisöjen historiallisia, 
uskonnollisia, hengellisiä ja kulttuurisia 
perinteitä;

36. korostaa, että lähtökohta mille tahansa 
pitkän aikavälin ratkaisulle Afganistanin 
kriisiin on oltava, että ratkaisu palvelee 
Afganistanin kansalaisten etuja, joita ovat 
sisäinen turvallisuus, väestön suojelu, 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen edistys, 
sovittelumekanismit, oopiumin tuotannon 
lopettaminen, voimakas valtion 
kehittäminen, Afganistanin 
integroituminen kansainväliseen yhteisöön 
ja al-Qaidan karkottaminen maasta; toistaa 
kantansa, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
sekä kansainvälisen yhteisön yleensä olisi 
tuettava Afganistania sen rakentaessa omaa 
valtiotaan ja demokraattisia instituutioita, 
jotka pystyvät varmistamaan kansallisen 
täysivaltaisuuden, valtion yhtenäisyyden, 
alueellisen koskemattomuuden, kestävän 
talouskehityksen ja maan kansalaisten 
hyvinvoinnin; muistuttaa myös, että EU:n 
toimet Afganistanissa ovat mielekkäitä, 
jos ne keskittyvät siviiliyhteiskunnan 
tukemiseen, demokraattisten 
instituutioiden rakentamiseen, 
turvallisuusjoukkojen ja tuomariston 
koulutukseen sekä riippumattoman 
median, kansalaisjärjestöjen ja 
parlamentaarisen valvonnan tukemiseen;

Or. en
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Tarkistus 233
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; toteaa, että elokuun 
2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin
uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; pitää ilahduttavana 
sitä, että Pakistanissa on jälleen 
demokraattisesti valittu siviilihallitus, ja
toteaa, että elokuun 2010 tuhotulvat olivat 
takaisku uudelle hallitukselle, joka oli 
alkanut edistyä monien haasteiden 
käsittelyssä; on yhä erittäin huolissaan 
oikeusvaltion puuttumisesta, 
ihmisoikeuksien järjestelmällisestä 
rikkomisesta sekä raporteista, joiden 
mukaan ydinarsenaalin lisääminen on 
kiihtynyt, ylimitoitetusta sotilasbudjetista 
samalla kun valtiolla ei ole puutteellisen 
verotuksen takia riittäviä tuloja, 
keskeneräisestä maauudistuksesta ja 
maan miljoonien köyhien 
laiminlyömisestä; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota yhdessä laajemman 
kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan solidaarisuutta ja antamaan 
konkreettista tukea, jota Pakistan tarvitsee 
tulvan jälkeiseen jälleenrakentamiseen ja 
kunnostamiseen; pitää ilahduttavana EU:n
tukea instituutioiden ja valmiuksien 
kehittämiseksi Pakistanissa ja Pakistanin 
demokraattisten instituutioiden 
auttamiseksi ääriliikkeiden torjumisessa ja 
kannustaa jatkamaan sitä;

Or. en
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Tarkistus 234
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; toteaa, että elokuun 
2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin 
uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; toteaa, että elokuun 
2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin 
uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä;
kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa pyrkimällä erityisesti 
kumoamaan jumalanpilkkalait ja 
tukemalla Pakistanin 
kansalaisyhteiskuntaa; kehottaa 
Pakistania välittömästi liittymään 
ydinsulkusopimukseen ja toimimaan 
täydessä yhteistyössä Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön kanssa Pakistanin 
ydinarsenaalin ja -laitosten tuomisessa 
esiin;

Or. en
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Tarkistus 235
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; toteaa, että elokuun 
2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin 
uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; painottaa, että 
Pakistanin tiedustelupalvelun 
afgaanitalibaneille antaman tuen on 
kuuluttava menneisyyteen; toteaa, että 
elokuun 2010 tuhotulvat olivat takaisku 
Pakistanin uudelle hallitukselle, joka oli 
alkanut edistyä monien haasteiden 
käsittelyssä; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota yhdessä laajemman 
kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

Or. es

Tarkistus 236
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
37 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; toteaa, että elokuun 
2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin 
uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Tarkistus 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa, 
demokraattinen ja vauras Pakistan on 
äärimmäisen tärkeä Afganistanin ja koko 
alueen vakaudelle; korostaa lisäksi 
Pakistanin roolia Afganistanin 
rauhanprosessissa; toteaa, että elokuun 

37. toistaa näkemyksensä, että Pakistanilla 
on keskeinen rooli alueella ja että vakaa,
sekulaari, demokraattinen ja vauras 
Pakistan on äärimmäisen tärkeä 
Afganistanin ja koko alueen vakaudelle;
korostaa lisäksi Pakistanin roolia
Afganistanin rauhanprosessissa; toteaa, että 
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2010 tuhotulvat olivat takaisku Pakistanin 
uudelle hallitukselle, joka oli alkanut 
edistyä monien haasteiden käsittelyssä; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota yhdessä 
laajemman kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

elokuun 2010 tuhotulvat olivat takaisku 
Pakistanin uudelle hallitukselle, joka oli 
alkanut edistyä monien haasteiden 
käsittelyssä; kehottaa neuvostoa ja 
komissiota yhdessä laajemman 
kansainvälisen yhteisön kanssa 
osoittamaan voimakasta solidaarisuutta ja 
antamaan konkreettista tukea, jota Pakistan 
tarvitsee tulvan jälkeiseen 
jälleenrakentamiseen ja kunnostamiseen ja 
maan pyrkimykseen rakentaa vahva ja 
vauras yhteiskunta; pitää ilahduttavina ja 
kannustaa edelleen EU:n ponnistuksia 
poliittisen tuen lisäämiseksi instituutioiden 
ja valmiuksien kehittämiseksi Pakistanissa 
ja Pakistanin demokraattisten 
instituutioiden auttamiseksi ääriliikkeiden 
torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
37 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37 a. tuomitsee sen, että EU:n 
Afganistania ja Pakistania koskeva 
politiikka seuraa Yhdysvaltojen 
strategiaa, jolla pyritään pääasiallisesti 
sotilaalliseen ratkaisuun; painottaa, että 
Afganistan tarvitsee vakautta, mutta ei 
sotilaallisin keinoin, vaan antamalla 
kehitysapua ja kunnioittamalla sen 
alueellista ja poliittista 
itsemääräämisoikeutta;

Or. en
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Tarkistus 239
Pino Arlacchi

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee 
neuvoston kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi; 
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan 
ja Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia;
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla
sitä, että ydinsulkusopimuksen keskeisen 
periaatteen mukaan Iranilla on oikeus 
rikastaa uraania rauhanomaisiin 
tarkoituksiin ja saada tietyissä asioissa 
teknistä tukea; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi,
koska se on ainoa mahdollinen vaihtoehto 
Iranin ydinkysymyksessä; arvostaa EU:n
ehdokasvaltion Turkin ponnistuksia, 
joilla pyritään edistämään neuvotteluja
Iranin ja E3+3:n välillä sekä Iranin ja 
Wienin ryhmän välillä; on erittäin 
huolissaan siitä, että on syntynyt 
poliittisten, taloudellisten ja sotilaallisten 
etujen muodostelma, joka lietsoo 
sotilaallista hyökkäystä Iraniin, ja 
painottaa, että yksikään jäsenvaltio ei 
saisi toteuttaa mitään toimia, jotka 
saattavat johtaa voimankäyttöön Irania 
vastaan; tuomitsee Iranin presidentin 
antisemitistisen retoriikan; pitää 
myönteisenä Iranin rakentavaa roolia 
infrastruktuurin ja talouden 
elvyttämisessä sekä Afganistanista tulevan 
huumekaupan estämisessä; korostaa 
kuitenkin, että Afganistanin kestävä 
rauha ja vakaus edellyttävät kaikilta 
naapureilta pidättäytymistä poliittisesta 
puuttumisesta maan asioihin; korostaa, 
että Euroopan parlamentin ja Majlisin 
valtuuskuntien virallisia kontakteja olisi 
käytettävä myös keskusteluun 
ihmisoikeuskysymyksistä;
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Or. en

Tarkistus 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan 
ja Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia; 
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
lähestymistapaa diplomaattisen ratkaisun 
löytämiseksi;

Or. en
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Tarkistus 241
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia; 
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee ankarasti
Iranin presidentin Ahmadinejadin 
esittämän toiveen "hävittää Israel 
maailmankartalta" ja hänen 
antisemitistiset puheensa, erityisesti 
juutalaisten joukkomurhan kieltämisen 
sekä taustalla olevan pyrkimyksen kieltää
Israelin valtion oikeus olemassaoloon;
toistaa täyden tukensa Israelin 
olemassaololle ja kaksi valtiota 
käsittävälle Palestiinan tilanteen 
ratkaisulle;

Or. en
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Tarkistus 242
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan 
ja Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia; 
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään neuvotteluratkaisuun, joka 
palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
pitää valitettavana, että tuli 
välttämättömäksi antaa YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselma
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja; on 
äärimmäisen pahoillaan räjähdysmäisesti 
lisääntyvistä teloituksista Iranissa, joissa 
on viime kädessä kysymys laittomista, 
ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä 
tapahtuvista valtion tekemistä murhista,
sekä jatkuvasta ja järjestelmällisestä 
painostuksesta niitä kansalaisia kohtaan, 
jotka tavoittelevat vapautta ja 
demokratiaa; pahoittelee uhkauksia, joita 
presidentti Ahmadinejad on esittänyt 
Israelin valtion pelkkää olemassaoloa 
vastaan ja korostaa, että Euroopan 
parlamentin ja Majlisin valtuuskuntien 
virallisia kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

Or. en
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Tarkistus 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia;
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; korostaa, 
että Euroopan parlamentin ja Majlisin 
valtuuskuntien virallisia kontakteja olisi 
käytettävä myös keskusteluun 
ihmisoikeuskysymyksistä;

Or. en
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Tarkistus 244
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee 
neuvoston kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia;
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia;
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä ja 
että kontaktien ehtona olisi oltava 
mahdollisuus tavata vapaasti poliittisia 
vankeja ja ihmisoikeusaktivisteja; 
kehottaa Iranin hallintoa pidättymään 
sekaantumasta Irakin sisäisiin asioihin;

Or. en
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Tarkistus 245
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi; 
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia; 
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun, 
joka palauttaa kansainvälisen luottamuksen 
Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; tuomitsee jyrkästi Iranin 
jatkuvan provokatiivisen ja yllyttävän 
retoriikan Israelia vastaan ja pahoittelee 
erityisesti uhkauksia, joita presidentti 
Ahmadinejad on esittänyt Israelin valtion 
pelkkää olemassaoloa vastaan; on erittäin 
huolissaan Iranin yrityksistä saada 
poliittista vaikutusvaltaa Afganistanissa 
manipuloimalla monia poliittisia, 
taloudellisia ja sotilaallisia tuloksia;
korostaa, että Euroopan parlamentin ja 
Majlisin valtuuskuntien kaikkia virallisia 
kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä ja 
että valtuuskunnille olisi annettava 
mahdollisuus keskustella vapaasti ja 
esittää kaikenlaisia poliittisia mielipiteitä;

Or. en
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Tarkistus 246
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun,
joka palauttaa kansainvälisen 
luottamuksen Iranin ydinohjelman 
puhtaaseen rauhanomaisuuteen 
kunnioittaen samalla Iranin laillista 
oikeutta ydinenergian rauhanomaiseen 
käyttöön; tukee neuvoston kaksitahoista 
lähestymistapaa diplomaattisen ratkaisun 
löytämiseksi; panee tyytyväisenä merkille 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1929/2010, jolla otetaan 
käyttöön neljäs Irania koskevien 
ydinohjelmaan kohdistettujen pakotteiden 
sarja, sekä EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, 
Kanadan ja Australian ilmoittamat 
rajoittavat lisätoimenpiteet; tuomitsee 
jyrkästi Iranin jatkuvan provokatiivisen ja 
yllyttävän retoriikan Israelia vastaan ja 
pahoittelee erityisesti uhkauksia, joita 
presidentti Ahmadinejad on esittänyt 
Israelin valtion pelkkää olemassaoloa 
vastaan; on erittäin huolissaan Iranin 
yrityksistä saada poliittista vaikutusvaltaa 
Afganistanissa manipuloimalla monia 
poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia 
tuloksia; korostaa, että Euroopan 
parlamentin ja Majlisin valtuuskuntien 
virallisia kontakteja olisi käytettävä myös 
keskusteluun ihmisoikeuskysymyksistä;

38. tukee täysin E3+3:n sitoutumista 
siihen, että Iranin ydinkysymyksessä 
pyritään varhaiseen neuvotteluratkaisuun,
jotta voidaan palauttaa kansainvälinen 
luottamus Iranin ydinohjelman puhtaaseen 
rauhanomaisuuteen kunnioittaen samalla 
Iranin laillista oikeutta ydinenergian 
rauhanomaiseen käyttöön; tukee neuvoston 
kaksitahoista lähestymistapaa 
diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi;
panee tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1929/2010, jolla otetaan käyttöön neljäs 
Irania koskevien ydinohjelmaan 
kohdistettujen pakotteiden sarja, sekä 
EU:n, Yhdysvaltojen, Japanin, Kanadan ja 
Australian ilmoittamat rajoittavat 
lisätoimenpiteet; korostaa, että ratkaisua 
ydinkysymykseen ei voida löytää EU:n 
Iranin kansalaisyhteiskunnalle antaman 
tuen tai niiden oikeutettujen vaatimusten 
kustannuksella, joita Iranin 
kansalaisyhteiskunta esittää 
universaaleista ihmisoikeuksista ja 
aidoista demokraattisista vaaleista; 
tuomitsee jyrkästi Iranin jatkuvan 
provokatiivisen ja yllyttävän retoriikan 
Israelia vastaan ja pahoittelee erityisesti 
uhkauksia, joita presidentti Ahmadinejad 
on esittänyt Israelin valtion pelkkää 
olemassaoloa vastaan; korostaa, että 
Euroopan parlamentin ja Majlisin 
valtuuskuntien virallisia kontakteja olisi 
käytettävä myös keskusteluun 
ihmisoikeuskysymyksistä ja keinona tukea 
Iranin kansalaisyhteiskunnan 
vahvistumista;

Or. en
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Tarkistus 247
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 
tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, 
että edistyminen paremman taloudellisen ja 
oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei 
ilmene haluna puuttua jatkuviin vakaviin ja 
järjestelmällisiin ihmisoikeuksien 
loukkauksiin Kiinassa; korostaa, että 
suhteet Japaniin, joka jakaa EU:n 
demokraattiset arvot ja huolen 
ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden 
kannalta että kansainvälisillä foorumeilla 
tehtävän yhteistyön kannalta ja että 
nykyinen huomion kiinnittäminen 
Kiinaan ei saa varjostaa tarpeellisia 
toimia yhteistyön lisäämiseksi Japanin 
kanssa ja jäljellä olevien esteiden 
poistamiseksi keskinäiseltä 
markkinapääsyltä;

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 
tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, 
että edistyminen paremman taloudellisen ja 
oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei 
ilmene haluna puuttua jatkuviin vakaviin ja 
järjestelmällisiin ihmisoikeuksien 
loukkauksiin Kiinassa;

Or. en

Tarkistus 248
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 
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tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, 
että edistyminen paremman taloudellisen ja 
oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei 
ilmene haluna puuttua jatkuviin vakaviin ja 
järjestelmällisiin ihmisoikeuksien 
loukkauksiin Kiinassa; korostaa, että 
suhteet Japaniin, joka jakaa EU:n 
demokraattiset arvot ja huolen 
ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden 
kannalta että kansainvälisillä foorumeilla 
tehtävän yhteistyön kannalta ja että 
nykyinen huomion kiinnittäminen 
Kiinaan ei saa varjostaa tarpeellisia 
toimia yhteistyön lisäämiseksi Japanin 
kanssa ja jäljellä olevien esteiden 
poistamiseksi keskinäiseltä 
markkinapääsyltä;

tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, 
että edistyminen paremman taloudellisen ja 
oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei 
ilmene haluna puuttua jatkuviin vakaviin ja 
järjestelmällisiin ihmisoikeuksien 
loukkauksiin Kiinassa;

Or. en

Tarkistus 249
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 
tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, 
että edistyminen paremman taloudellisen 
ja oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei 
ilmene haluna puuttua jatkuviin vakaviin 
ja järjestelmällisiin ihmisoikeuksien
loukkauksiin Kiinassa; korostaa, että 
suhteet Japaniin, joka jakaa EU:n 
demokraattiset arvot ja huolen 
ihmisoikeuksista, ovat edelleen 

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 
tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pitää ilahduttavana 
edistymistä paremman taloudellisen ja 
oikeudellisen hallintotavan luomisessa; on 
erittäin huolissaan jatkuvista vakavista ja 
järjestelmällisistä ihmisoikeuksien
loukkauksista Kiinassa ja tiibetiläisten, 
uiguurien ja mongolien kansallisen 
identiteetin ja kulttuurin 
tukahduttamisesta ja kehottaa 
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äärimmäisen tärkeät sekä talouden kannalta 
että kansainvälisillä foorumeilla tehtävän 
yhteistyön kannalta ja että nykyinen 
huomion kiinnittäminen Kiinaan ei saa 
varjostaa tarpeellisia toimia yhteistyön 
lisäämiseksi Japanin kanssa ja jäljellä 
olevien esteiden poistamiseksi 
keskinäiseltä markkinapääsyltä;

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
saattamaan loppuun 
ihmisoikeusvuoropuhelun ja 
varmistamaan, että ihmisoikeudet ovat 
jatkuvasti esityslistalla; korostaa, että 
suhteet Japaniin, joka jakaa EU:n 
demokraattiset arvot ja huolen 
ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden kannalta 
että kansainvälisillä foorumeilla tehtävän 
yhteistyön kannalta ja että nykyinen 
huomion kiinnittäminen Kiinaan ei saa 
varjostaa tarpeellisia toimia yhteistyön 
lisäämiseksi Japanin kanssa ja jäljellä 
olevien esteiden poistamiseksi 
keskinäiseltä markkinapääsyltä;

Or. en

Tarkistus 250
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. on tyytyväinen Kiinan kanssa 
käytävien alakohtaisten vuoropuhelujen 
tehostumiseen ja kehottaa tekemään 
yhteistyötä äskettäisessä EU:n ja Kiinan 
huippukokouksessa esiin otetuissa 
kiistakysymyksissä; pahoittelee kuitenkin, 
että edistyminen paremman taloudellisen ja 
oikeudellisen hallintotavan luomisessa ei 
ilmene haluna puuttua jatkuviin vakaviin ja 
järjestelmällisiin ihmisoikeuksien 
loukkauksiin Kiinassa; korostaa, että 
suhteet Japaniin, joka jakaa EU:n 
demokraattiset arvot ja huolen 
ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden kannalta 
että kansainvälisillä foorumeilla tehtävän 
yhteistyön kannalta ja että nykyinen 
huomion kiinnittäminen Kiinaan ei saa 
varjostaa tarpeellisia toimia yhteistyön 

39. on tyytyväinen Kiinaan 
suuntautuneiden virallisten 
valtuuskuntamatkojen, joita oli viime 
vuonna yhteensä 322, lisääntymisestä ja 
kehottaa tekemään yhteistyötä äskettäisessä 
EU:n ja Kiinan huippukokouksessa esiin 
otetuissa kiistakysymyksissä; pahoittelee 
kuitenkin, että edistyminen paremman 
taloudellisen ja oikeudellisen hallintotavan 
luomisessa ei ilmene haluna puuttua 
jatkuviin vakaviin ja järjestelmällisiin 
ihmisoikeuksien loukkauksiin Kiinassa;
korostaa, että suhteet Japaniin, joka jakaa 
EU:n demokraattiset arvot ja huolen 
ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden kannalta 
että kansainvälisillä foorumeilla tehtävän 
yhteistyön kannalta ja että nykyinen 
huomion kiinnittäminen Kiinaan ei saa 
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lisäämiseksi Japanin kanssa ja jäljellä 
olevien esteiden poistamiseksi 
keskinäiseltä markkinapääsyltä;

varjostaa tarpeellisia toimia yhteistyön 
lisäämiseksi Japanin kanssa ja jäljellä 
olevien esteiden poistamiseksi 
keskinäiseltä markkinapääsyltä;

Or. en

Tarkistus 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. suhtautuu myönteisesti 
Taiwaninsalmen molemmilla puolilla 
toteutetuista toimista, joiden tuloksena 
kesäkuussa 2010 allekirjoitettiin 
taloudellista yhteistyötä koskeva 
puitesopimus (ECFA) ja sopimus 
immateriaalioikeuksista; tukee 
voimakkaasti EU:n ja Taiwanin 
taloussuhteiden vahvistamista ja EU:n ja 
Taiwanin talousyhteistyötä koskevan 
sopimuksen allekirjoittamista, kun 
otetaan huomioon, että salmen ylittävien
taloussuhteiden laajentuminen on 
molempien osapuolten ja EU:n edun 
mukaista; toistaa vahvan tukensa 
Taiwanin tarkoituksenmukaiselle 
osallistumiselle tarkkailijana 
merkityksellisissä kansainvälisissä 
toimissa ja järjestöissä, kuten 
UNFCCC:ssä, WHO:ssa ja ICAO:ssa;

Or. en

Tarkistus 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. on tyytyväinen EU:n päätökseen 
myöntää Taiwanin kansalaisille 
viisumipoikkeus, joka osaltaan vahvistaa 
kauppa- ja investointisuhteita EU:n ja 
Taiwanin välillä sekä ihmisten välisiä 
kontakteja; suhtautuu myönteisesti 
Taiwaninsalmen osapuolien 
lähentymiseen, joka on johtanut 
15 sopimuksen, erityisesti taloudellista 
yhteistyötä koskevan puitesopimuksen 
allekirjoittamiseen (ECFA) kesäkuussa 
2010; kehottaa edelleen laajentamaan 
EU:n ja Taiwanin taloussuhteita ja 
allekirjoittamaan EU:n ja Taiwanin 
talousyhteistyötä koskevan sopimuksen; 
toistaa vahvan tukensa Taiwanin 
tarkoituksenmukaiselle osallistumiselle 
tarkkailijana merkityksellisissä 
kansainvälisissä järjestöissä, kuten 
UNFCCC:ssä, WHO:ssa ja ICAO:ssa;

Or. en

Tarkistus 253
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. korostaa, että suhteet Japaniin, joka 
jakaa EU:n demokraattiset arvot ja 
huolen ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden 
kannalta että kansainvälisillä foorumeilla 
tehtävän yhteistyön kannalta; korostaa, 
että tarvitaan lisätoimia yhteistyön 
lisäämiseksi Japanin kanssa ja jäljellä 
olevien esteiden poistamiseksi 
keskinäiseltä markkinapääsyltä;

Or. en
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Tarkistus 254
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. korostaa, että suhteet Japaniin, joka 
jakaa EU:n demokraattiset arvot ja 
huolen ihmisoikeuksista, ovat edelleen 
äärimmäisen tärkeät sekä talouden 
kannalta että kansainvälisillä foorumeilla 
tehtävän yhteistyön kannalta ja että 
nykyinen huomion kiinnittäminen 
Kiinaan ei saa varjostaa tarpeellisia 
toimia yhteistyön lisäämiseksi Japanin 
kanssa ja jäljellä olevien esteiden 
poistamiseksi keskinäiseltä 
markkinapääsyltä;

Or. en

Tarkistus 255
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Intian mukanaoloon 
kansainvälisissä toimissa, erityisesti 
Afganistanissa ja Atalanta-operaatiossa;
kehottaa lisäämään yhteisiä toimia
asioissa, jotka koskevat maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian ja
ihmisoikeuksien edistämistä; odottaa 
huomattavaa edistystä parhaillaan
käytävissä neuvotteluissa
vapaakauppasopimuksesta; odottaa, että 
strateginen kumppanuus Intian kanssa 
kehittyy yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia 

40. pitää ilahduttavana Intian
lisääntynyttä osallistumista monenvälisiin 
toimiin kuten YK:n väärentämisen 
vastaiseen operaatioon; kehottaa
toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä
asioissa, jotka koskevat ydinaseriisuntaa, 
ilmastonmuutosta, maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian,
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion
edistämistä; suhtautuu erittäin 
myönteisesti Intian erinomaiseen 
kehitykseen viime vuosina, mutta on 
huolissaan siitä, että vieläkin maassa on 
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tuloksia; enemmän absoluuttisessa köyhyydessä 
eläviä kuin missään muualla maailmassa 
ja että kastiin perustuva äärimmäinen 
syrjintä jatkuu; korostaa, että parhaillaan
käytävät neuvottelut
vapaakauppasopimuksesta eivät missään 
tapauksessa saa vaarantaa Intian tai 
muiden maiden köyhyyden 
vähentämiseksi tehtäviä ponnistuksia, 
kuten halpojen geneeristen lääkkeiden 
tuotantoa; odottaa, että strateginen 
kumppanuus Intian kanssa kehittyy 
yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti 
niin, että saadaan konkreettisia tuloksia;

Or. en

Tarkistus 256
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Intian mukanaoloon 
kansainvälisissä toimissa, erityisesti 
Afganistanissa ja Atalanta-operaatiossa;
kehottaa lisäämään yhteisiä toimia asioissa, 
jotka koskevat maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämistä; odottaa
huomattavaa edistystä parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa 
vapaakauppasopimuksesta; odottaa, että 
strateginen kumppanuus Intian kanssa 
kehittyy yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia 
tuloksia;

40. tunnustaa Intian valtavan merkityksen 
nousevana alueellisena taloudellisena 
voimana ja Euroopan suurena 
demokraattisena kumppanina; odottaa, 
että vapaakauppasopimus saadaan tehtyä 
ja allekirjoitetaan pikaisesti; on 
tyytyväinen Intian mukanaoloon 
kansainvälisissä toimissa, erityisesti 
Afganistanissa ja Atalanta-operaatiossa;
kehottaa lisäämään yhteisiä toimia asioissa, 
jotka koskevat maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämistä; odottaa, että 
strateginen kumppanuus Intian kanssa 
kehittyy yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia 
tuloksia;

Or. en
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Tarkistus 257
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Intian mukanaoloon 
kansainvälisissä toimissa, erityisesti 
Afganistanissa ja Atalanta-operaatiossa;
kehottaa lisäämään yhteisiä toimia asioissa, 
jotka koskevat maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämistä; odottaa 
huomattavaa edistystä parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa 
vapaakauppasopimuksesta; odottaa, että
strateginen kumppanuus Intian kanssa 
kehittyy yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia 
tuloksia;

40. on tyytyväinen Intian yhteistyöhön 
EU:n kanssa erityisesti Afganistanissa ja 
Atalanta-operaatiossa; kehottaa lisäämään 
yhteisiä toimia asioissa, jotka koskevat 
maailmanlaajuista hallintotapaa ja 
demokratian ja ihmisoikeuksien 
edistämistä (erityisesti Kašmirin konfliktin 
ratkaisemista) sekä ilmastonsuojelua;
odottaa huomattavaa edistystä parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa 
vapaakauppasopimuksesta; odottaa, että 
strateginen kumppanuus Intian kanssa 
kehittyy yhteisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia 
tuloksia;

Or. en

Tarkistus 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. on tyytyväinen Intian mukanaoloon 
kansainvälisissä toimissa, erityisesti 
Afganistanissa ja Atalanta-operaatiossa;
kehottaa lisäämään yhteisiä toimia asioissa, 
jotka koskevat maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämistä; odottaa 
huomattavaa edistystä parhaillaan 
käytävissä neuvotteluissa 
vapaakauppasopimuksesta; odottaa, että 
strateginen kumppanuus Intian kanssa 
kehittyy yhteisen toimintasuunnitelman 

40. on tyytyväinen Intian mukanaoloon 
kansainvälisissä toimissa, erityisesti 
Afganistanissa ja Atalanta-operaatiossa;
kehottaa lisäämään yhteisiä toimia asioissa, 
jotka koskevat maailmanlaajuista 
hallintotapaa ja demokratian ja 
ihmisoikeuksien edistämistä erityisesti 
Kashmirissa; odottaa huomattavaa 
edistystä parhaillaan käytävissä 
neuvotteluissa vapaakauppasopimuksesta;
odottaa, että strateginen kumppanuus Intian 
kanssa kehittyy yhteisen 
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mukaisesti niin, että saadaan konkreettisia 
tuloksia;

toimintasuunnitelman mukaisesti niin, että 
saadaan konkreettisia tuloksia;

Or. en

Tarkistus 259
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. antaa voimakkaan tukensa ja 
kannustuksensa kumppanuudelle Afrikan 
unionin ja muiden Afrikan alueellisten 
organisaatioiden kanssa käsiteltäessä 
Afrikan mantereen vakauteen ja 
turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja 
varmistettaessa edistys muilla 
avainalueilla, joita ovat demokraattinen 
hallintotapa ja ihmisoikeudet, 
ilmastonmuutos ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttaminen; katsoo, 
että prosessi, jossa Afrikan unioni ottaa 
asteittain haltuunsa turvallisuus- ja 
vakauskysymykset Afrikassa ja voimistuu 
niissä ja varsinkin 
rauhanturvaamisoperaatioissa, edellyttää 
instituutioiden kehittämistä ja 
tehokkaampaa päätöksentekoa Afrikan 
unionin sisällä ja että EU:n olisi 
avustettava Afrikan unionia tässä asiassa;

41. antaa voimakkaan tukensa ja 
kannustuksensa kumppanuudelle Afrikan 
unionin ja muiden Afrikan alueellisten 
organisaatioiden kanssa käsiteltäessä 
Afrikan mantereen vakauteen ja 
turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja 
varmistettaessa edistys muilla 
avainalueilla, joita ovat demokraattinen 
hallintotapa ja ihmisoikeudet, 
ilmastonmuutos ja vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttaminen; katsoo, 
että prosessi, jossa Afrikan unioni ottaa 
asteittain haltuunsa turvallisuus- ja 
vakauskysymykset Afrikassa ja voimistuu 
niissä ja varsinkin 
rauhanturvaamisoperaatioissa, edellyttää 
instituutioiden kehittämistä ja 
tehokkaampaa päätöksentekoa Afrikan 
unionin sisällä ja että EU:n olisi 
avustettava Afrikan unionia tässä asiassa;
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja jäsenvaltioita panemaan 
asianmukaisesti täytäntöön EU:n ja 
AKT-maiden suhteita koskevan Cotonoun 
sopimuksen ihmisoikeuslausekkeen; 
kehottaa EU:ta vaatimaan Eritreaa ja 
Etiopiaa ratkaisemaan rajakiistansa;

Or. en
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Tarkistus 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. ilmaisee tukensa päätökselle laatia 
Afrikan sarven aluetta koskeva kattava 
EU:n lähestymistapa, jossa yhdistetään 
turvallisuustoimet ja kehitys, 
oikeusvaltion periaatteet, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, sukupuoleen liittyvät 
näkökohdat ja kansainvälinen 
humanitaarinen oikeus ja siten 
suunnataan kaikki EU:n välineet 
kestävien ratkaisujen löytämiseen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 261
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. ilmaisee tukensa päätökselle laatia 
Afrikan sarven aluetta koskeva kattava 
EU:n lähestymistapa, jossa yhdistetään
turvallisuustoimet ja kehitys, oikeusvaltion 
periaatteet, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, sukupuoleen liittyvät 
näkökohdat ja kansainvälinen 
humanitaarinen oikeus ja siten 
suunnataan kaikki EU:n välineet kestävien 
ratkaisujen löytämiseen;

42. ilmaisee tukensa päätökselle laatia 
Afrikan sarven aluetta koskeva kattava 
EU:n lähestymistapa, jossa autetaan 
rakentamaan uudelleen valtiollisia 
toimielimiä Somaliaan, yhdistetään
ihmisten turvallisuus ja kehitys, 
oikeusvaltion periaatteet, ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen, naisten oikeudet ja siten 
suunnataan kaikki EU:n välineet kestävien 
ratkaisujen löytämiseen;

Or. en
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Tarkistus 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
42 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42 a. panee merkille, että sen jälkeen kun 
EU NAVFOR Atalanta -operaatio 
käynnistettiin, hyökkäykset ovat 
lisääntyneet ja väkivaltaistuneet ja 
levinneet etelän suuntaan; pyytää täten 
neuvostoa ja komissiota tarkistamaan 
strategiaansa ja keskittymään todellisiin 
syihin, joita ovat äärimmäinen köyhyys, 
laiton kalastus ja myrkyllisen jätteen 
pudottaminen teollistuneiden maiden 
toimesta ja kolmansista osapuolista 
johtuva Somalian ja koko alueen 
epävakaa tilanne;

Or. en

Tarkistus 263
György Schöpflin

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. pitää ilahduttavana EU:n halua tukea 
Sudanin kattavan rauhansopimuksen 
rauhanomaista täytäntöönpanoa ja toimia 
kestävän alueellisen vakauden 
saavuttamiseksi; korostaa samalla, että on 
tehostettava ponnistuksia, joilla puututaan 
turvattomuuteen ja pyritään kestävään 
rauhanratkaisuun Darfurissa;

43. pitää ilahduttavana EU:n halua tukea
Sudanin kattavan rauhansopimuksen 
rauhanomaista täytäntöönpanoa ja toimia 
kestävän alueellisen vakauden 
saavuttamiseksi; korostaa samalla, että on 
tehostettava ponnistuksia, joilla puututaan 
turvattomuuteen ja pyritään kestävään 
rauhanratkaisuun Darfurissa; katsoo, että 
Etelä-Sudanin tuleva itsenäisyys vaikuttaa 
kulttuurisesti jakautuneiden maiden 
vakauteen ja synnyttää haasteita, joihin 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
olisi oltava valmistautunut;
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Or. en

Tarkistus 264
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. pitää ilahduttavana EU:n halua tukea 
Sudanin kattavan rauhansopimuksen 
rauhanomaista täytäntöönpanoa ja toimia 
kestävän alueellisen vakauden 
saavuttamiseksi; korostaa samalla, että on 
tehostettava ponnistuksia, joilla puututaan 
turvattomuuteen ja pyritään kestävään 
rauhanratkaisuun Darfurissa;

43. pitää ilahduttavana EU:n halua tukea 
Sudanin kattavan rauhansopimuksen 
rauhanomaista täytäntöönpanoa ja toimia 
kestävän alueellisen vakauden 
saavuttamiseksi; korostaa samalla, että on 
tehostettava ponnistuksia, joilla puututaan 
turvattomuuteen ja pyritään kestävään 
rauhanratkaisuun Darfurissa; onnittelee 
Sudanin kansaa Etelä-Sudanin 
kansanäänestyksen sujuvasta 
toimittamisesta, jonka EU:n 
vaalitarkkailuvaltuuskunta on 
vahvistanut; kehottaa EU:ta jatkamaan 
osapuolten toimien tukemista, jotta 
voidaan edetä yleisen rauhansopimuksen 
avoimina olevissa kysymyksissä, ja 
kiinnittämään erityistä huomiota 
pakolaisten ja paluumuuttajien 
tilanteeseen sekä käsittelemään tarvittavia 
toimia pohjois-etelä-suhteiden 
kestävyyden takaamiseksi 
kansanäänestyksen jälkeen;

Or. es

Tarkistus 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EU:n olisi omaksuttava 45. katsoo, että EU:n olisi omaksuttava 
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kattava lähestymistapa Sahelin alueen 
turvallisuus- ja vakausongelmiin ja 
käytettävä kaikkia asiaankuuluvia EU:n 
välineitä köyhyyden poistamiseksi, 
kestävän kehityksen takaamiseksi, 
ilmastonmuutokseen alueella liittyvien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, etelä-
etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten 
muuttovirtojen hallitsemiseksi ja 
demokratian ja instituutioiden kehittämisen 
varmistamiseksi; katsoo, että olisi myös 
luotava prosessi, jolla luodaan 
yksimielisyyttä alueen valtioiden välille 
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka 
asteittain ottaisi sen vastuulleen;

kattava lähestymistapa Sahelin alueen 
turvallisuus- ja vakausongelmiin; korostaa, 
että terrorismi ja kansainvälinen 
järjestäytynyt rikollisuus (huumeet, aseet, 
savukkeet, ihmisten salakuljetus) 
aiheuttavat vakavia uhkia paitsi alueen 
maille, myös suoraan Euroopan 
unionille; pitää välttämättömänä, että EU 
auttaa alueen maita kehittämään 
toimintalinjoja ja välineitä näiden 
kasvavien turvallisuusuhkien 
käsittelemiseksi ja käyttää kaikkia 
asiaankuuluvia EU:n välineitä köyhyyden 
poistamiseksi, kestävän kehityksen 
takaamiseksi, ilmastonmuutokseen alueella 
liittyvien huolenaiheiden käsittelemiseksi, 
etelä-etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten 
muuttovirtojen hallitsemiseksi ja 
demokratian ja (erityisesti 
turvallisuusalan) instituutioiden 
kehittämisen varmistamiseksi; katsoo, että 
olisi myös luotava prosessi, jolla luodaan 
yksimielisyyttä alueen valtioiden välille
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka 
asteittain ottaisi sen vastuulleen;

Or. en

Tarkistus 266
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EU:n olisi omaksuttava 
kattava lähestymistapa Sahelin alueen 
turvallisuus- ja vakausongelmiin ja 
käytettävä kaikkia asiaankuuluvia EU:n 
välineitä köyhyyden poistamiseksi, 
kestävän kehityksen takaamiseksi, 
ilmastonmuutokseen alueella liittyvien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, etelä-
etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten 
muuttovirtojen hallitsemiseksi ja 

45. katsoo, että EU:n olisi omaksuttava 
kattava lähestymistapa Sahelin alueen 
turvallisuus- ja vakausongelmiin ja 
käytettävä kaikkia asiaankuuluvia EU:n 
välineitä pitkään kestäneiden konfliktien, 
kuten Länsi-Saharan konfliktin, 
ratkaisemiseksi ja demokraattisten 
uudistusten edistämiseksi kaikissa alueen 
maissa, köyhyyden poistamiseksi, kestävän 
kehityksen takaamiseksi, 
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demokratian ja instituutioiden kehittämisen 
varmistamiseksi; katsoo, että olisi myös 
luotava prosessi, jolla luodaan 
yksimielisyyttä alueen valtioiden välille 
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka 
asteittain ottaisi sen vastuulleen;

ilmastonmuutokseen alueella liittyvien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, etelä-
etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten 
muuttovirtojen hallitsemiseksi ja 
demokratian, oikeusvaltion, 
ihmisoikeuksien ja instituutioiden 
kehittämisen varmistamiseksi sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden 
torjumiseksi; katsoo, että olisi myös 
luotava prosessi, jolla luodaan 
yksimielisyyttä alueen valtioiden välille 
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka 
asteittain ottaisi sen vastuulleen;

Or. en

Tarkistus 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EU:n olisi omaksuttava 
kattava lähestymistapa Sahelin alueen 
turvallisuus- ja vakausongelmiin ja
käytettävä kaikkia asiaankuuluvia EU:n 
välineitä köyhyyden poistamiseksi, 
kestävän kehityksen takaamiseksi, 
ilmastonmuutokseen alueella liittyvien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, etelä-
etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten
muuttovirtojen hallitsemiseksi ja 
demokratian ja instituutioiden kehittämisen 
varmistamiseksi; katsoo, että olisi myös 
luotava prosessi, jolla luodaan 
yksimielisyyttä alueen valtioiden välille 
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka 
asteittain ottaisi sen vastuulleen;

45. kehottaa turvallisuustilanteen 
heikentymisen ja terroristien toiminnan 
lisääntymisen valossa EU:ta omaksumaan 
kattavan lähestymistavan Sahelin alueen 
turvallisuus- ja vakausongelmiin ja
käyttämään kaikkia asiaankuuluvia EU:n 
välineitä köyhyyden poistamiseksi, 
kestävän kehityksen takaamiseksi, 
ilmastonmuutokseen alueella liittyvien 
huolenaiheiden käsittelemiseksi, etelä-
etelä- ja etelä-pohjoinen-suuntaisten 
muuttovirtojen hallitsemiseksi ja 
demokratian ja instituutioiden kehittämisen 
varmistamiseksi; katsoo, että olisi myös 
luotava prosessi, jolla luodaan 
yksimielisyyttä alueen valtioiden välille 
yhdessä Afrikan unionin kanssa, joka 
asteittain ottaisi sen vastuulleen;

Or. en
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Tarkistus 268
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. suhtautuu myönteisesti neuvoston 
Zimbabwea koskevaan päätökseen 
rajoittavien toimenpiteiden uudistamisesta 
tiettyjä poliitikkoja, virkamiehiä ja 
yrityksiä vastaan, jotka pitävät Mugaben 
hallintoa vallassa; pitää valitettavana, että 
riittävä demokraattinen muutos ei ole 
vielä tapahtunut ja kehottaa erityisesti 
SADC-maita huolehtimaan siitä, että 
Zimbabwea autetaan pian järjestämään 
vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, joita 
tarkkaillaan kansainvälisesti, ja että maa 
etenee nopeasti kohti sujuvaa 
vallansiirtoa;

Or. en

Tarkistus 269
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
45 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45 a. ilmaisee tässä yhteydessä 
huolestumisensa siitä, että 
YTPP-operaatio Guinea-Bissaussa 
lopetettiin syyskuussa 2010; kehottaa 
neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa harkitsemaan uusia 
tapoja, joilla torjutaan järjestäytynyttä 
rikollisuutta Guinea-Bissaussa ja estetään 
maata muuttumasta huumevaltioksi;

Or. en
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Tarkistus 270
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää ilahduttavana, että on saatu
päätökseen neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Keski-Amerikan 
maiden kanssa ja monenvälisestä 
kauppasopimuksesta Perun ja Kolumbian 
kanssa; korostaa kuitenkin, että EU:n olisi 
edelleen annettava etusija Latinalaisen 
Amerikan alueellisille 
yhdentymisprosesseille; panee 
tyytyväisenä merkille, että neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Mercosurin 
kanssa on käynnistetty uudelleen, ja 
kehottaa saattamaan ne pikaisesti 
päätökseen;

46. kehottaa komissiota käsittelemään 
pikaisesti ratkaisematta olevat ongelmat, 
joita ovat heikko alueellinen integraatio, 
ihmisoikeusrikkomukset ja kasvava 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen 
epävakaus, kun on saatettu päätökseen 
neuvottelut assosiaatiosopimuksesta Keski-
Amerikan maiden kanssa; pitää 
valitettavana, että ei tehty 
assosiaatiosopimusta Andien yhteisön 
neljän valtion kanssa vaan monenvälinen 
kauppasopimus Perun ja Kolumbian 
kanssa; korostaa kuitenkin, että EU:n olisi 
edelleen annettava etusija Latinalaisen 
Amerikan alueellisille 
yhdentymisprosesseille; pyytää Euroopan 
parlamentin tarkoituksenmukaisen 
kuulemisen jälkeen antamaan komissiolle 
uuden neuvotteluvaltuutuksen ennen kuin 
käynnistetään uudelleen neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Mercosurin 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 271
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää ilahduttavana, että on saatu 
päätökseen neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Keski-Amerikan 
maiden kanssa ja monenvälisestä 
kauppasopimuksesta Perun ja Kolumbian 

46. panee merkille, että on saatu 
päätökseen neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Keski-Amerikan 
maiden kanssa, mutta pitää valitettavana, 
että Perun ja Kolumbian kanssa
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kanssa; korostaa kuitenkin, että EU:n olisi 
edelleen annettava etusija Latinalaisen 
Amerikan alueellisille 
yhdentymisprosesseille; panee 
tyytyväisenä merkille, että neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Mercosurin 
kanssa on käynnistetty uudelleen, ja 
kehottaa saattamaan ne pikaisesti 
päätökseen;

allekirjoitettiin monenvälinen 
kauppasopimus sen sijaa, että olisi tehty 
alueellinen assosiaatiosopimus Andien 
yhteisön kanssa; korostaa kuitenkin, että 
EU:n olisi edelleen annettava etusija 
Latinalaisen Amerikan alueellisille 
yhdentymisprosesseille; korostaa, että
Euroopan parlamenttia olisi pitänyt 
kuulla assosiaatiosopimusneuvotteluista
Mercosurin kanssa;

Or. en

Tarkistus 272
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. pitää ilahduttavana, että on saatu 
päätökseen neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Keski-Amerikan 
maiden kanssa ja monenvälisestä 
kauppasopimuksesta Perun ja Kolumbian 
kanssa; korostaa kuitenkin, että EU:n olisi 
edelleen annettava etusija Latinalaisen 
Amerikan alueellisille 
yhdentymisprosesseille; panee 
tyytyväisenä merkille, että neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Mercosurin 
kanssa on käynnistetty uudelleen, ja 
kehottaa saattamaan ne pikaisesti 
päätökseen;

46. pitää ilahduttavana, että on saatu 
päätökseen neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Keski-Amerikan 
maiden kanssa ja monenvälisestä 
kauppasopimuksesta Perun ja Kolumbian 
kanssa; kehottaa Kolumbian viranomaisia 
varmistamaan, että 
ammattiyhdistysaktiivien ja 
ihmisoikeuksien puolustajien 
ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja 
saattamaan oikeuden eteen kaikki 
laittomiin teloituksiin, ihmisten 
katoamisiin ja talonpoikien maan 
laittomiin pakkolunastuksiin syyllistyneet; 
korostaa kuitenkin, että EU:n olisi edelleen 
annettava etusija Latinalaisen Amerikan 
alueellisille yhdentymisprosesseille; panee 
tyytyväisenä merkille, että neuvottelut 
assosiaatiosopimuksesta Mercosurin 
kanssa on käynnistetty uudelleen, ja 
kehottaa saattamaan ne pikaisesti 
päätökseen;

Or. en
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Tarkistus 273
Willy Meyer

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. arvostaa Madridissa pidetystä EU:n ja 
Latinalaisen Amerikan maiden 
huippukokouksesta saatuja positiivisia 
tuloksia ja korostaa, että on tärkeää seurata 
Madridin toimintasuunnitelman 
toimeenpanoa; muistuttaa, että olisi 
hyväksyttävä Euroopan ja Latinalaisen 
Amerikan rauhaa ja solidaarisuutta
koskeva peruskirja ja että siihen olisi 
sisällytettävä YK:n peruskirjan ja siihen 
liittyvän kansainvälisen oikeuden 
perustalta strategioita ja suuntaviivoja 
yhteisiä poliittisia ja turvallisuuteen
liittyviä toimia varten yhteisten uhkien ja 
haasteiden käsittelemiseksi;

47. panee merkille Madridissa pidetystä 
EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden 
huippukokouksesta saadut positiiviset 
tulokset ja korostaa, että on tärkeää seurata 
Madridin toimintasuunnitelman 
toimeenpanoa; muistuttaa, että olisi 
hyväksyttävä Euroopan ja Latinalaisen 
Amerikan rauhaa ja kehitystä koskeva 
peruskirja ja että siihen olisi sisällytettävä 
YK:n peruskirjan ja siihen liittyvän 
kansainvälisen oikeuden perustalta 
strategioita ja suuntaviivoja yhteisiä 
poliittisia ja kehitykseen liittyviä toimia 
yhteisten etujen käsittelemiseksi;

Or. en


