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Tarkistus 1
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 1 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen V osaston,

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen V osaston ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

Or. en

Tarkistus 2
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 1 a (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
Kansakuntien peruskirjan,

Or. en

Tarkistus 3
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 3 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2010 
annetut ulkoasioiden neuvoston 
(puolustuspolitiikka) päätelmät YTPP:stä,

– ottaa huomioon 9. joulukuuta 2010 ja 
31. tammikuuta 2011 annetut ulkoasioiden 
neuvoston (puolustuspolitiikka) päätelmät 
YTPP:stä,

Or. en
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Tarkistus 4
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 4 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 2. marraskuuta 2010 
pidetyn Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Ranskan turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöhuippukokouksen
tulokset,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 5
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan viite 4 a (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 
25.–26. maaliskuuta 2010 
allekirjoittaneen Euroopan unionin 
sisäisen turvallisuuden strategian,

Or. en

Tarkistus 6
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että kansainvälinen 
järjestelmä on muuttumassa nopeasti ja 
syvällisesti, koska valtaa on siirtymässä
nouseville kansainvälisille toimijoille ja 
koska keskinäinen riippuvuus on 
syvenemässä, ja että tämä muutos kattaa 

1. muistuttaa, että kansainvälinen 
järjestelmä ja koko kansainvälinen 
riskikartta on muuttumassa nopeasti ja 
syvällisesti, koska valtaa on siirtymässä 
nouseville kansainvälisille toimijoille ja 
koska keskinäinen riippuvuus on 
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talous- ja rahoitusasiat, 
ilmastonmuutoksen, energian ja niukat 
resurssit sekä toisiinsa liittyvät 
turvallisuushaasteet;

syvenemässä, ja että tämä muutos kattaa 
talous- ja rahoitusasiat, 
ilmastonmuutoksen, energian ja niukat 
resurssit sekä toisiinsa liittyvät 
turvallisuushaasteet;

Or. en

Tarkistus 7
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että kansainvälinen 
järjestelmä on muuttumassa nopeasti ja 
syvällisesti, koska valtaa on siirtymässä 
nouseville kansainvälisille toimijoille ja 
koska keskinäinen riippuvuus on 
syvenemässä, ja että tämä muutos kattaa 
talous- ja rahoitusasiat, 
ilmastonmuutoksen, energian ja niukat 
resurssit sekä toisiinsa liittyvät 
turvallisuushaasteet;

1. muistuttaa, että kansainvälinen 
järjestelmä on muuttumassa nopeasti ja 
syvällisesti, koska valtaa on siirtymässä 
nouseville kansainvälisille toimijoille ja 
koska keskinäinen riippuvuus on 
syvenemässä, ja että tämä muutos kattaa 
talous- ja rahoitusasiat, ympäristön 
rappeutumisen ja ilmastonmuutoksen, 
energian ja niukat resurssit sekä toisiinsa 
liittyvät turvallisuushaasteet;

Or. en

Tarkistus 8
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. muistuttaa, että kansainvälinen 
järjestelmä on muuttumassa nopeasti ja 
syvällisesti, koska valtaa on siirtymässä 
nouseville kansainvälisille toimijoille ja 
koska keskinäinen riippuvuus on 
syvenemässä, ja että tämä muutos kattaa 
talous- ja rahoitusasiat, 

1. muistuttaa, että kansainvälinen 
järjestelmä on muuttumassa nopeasti ja 
syvällisesti, koska valtaa on siirtymässä 
nouseville kansainvälisille toimijoille ja 
koska keskinäinen riippuvuus on 
syvenemässä, ja että tämä muutos kattaa 
talous- ja rahoitusongelmat, 
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ilmastonmuutoksen, energian ja niukat 
resurssit sekä toisiinsa liittyvät 
turvallisuushaasteet;

ilmastonmuutoksen, energian ja niukat 
resurssit sekä toisiinsa liittyvät 
turvallisuushaasteet;

Or. en

Tarkistus 9
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että Euroopan 
turvallisuusstrategiassa olisi tällaisen 
kehityksen vuoksi kiinnitettävä enemmän 
huomiota ihmisten turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 10
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. huomauttaa, että Lissabonin 
sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi 
Euroopan unionin militarisointia 
vauhditetaan vieläkin ponnekkaammin ja 
nopeammin; korostaa, että sotilaallinen 
väliintulo, sotilaallinen lähestymistapa 
konfliktien ratkaisemiseen taikka maiden 
tai alueiden vakauttamiseen ovat yleensä 
vääriä toimintatapoja; kehottaa sen 
vuoksi, että EU sitoutuu kansainvälisen 
oikeuden mukaiseen rauhanomaiseen ja 
kansalaislähtöiseen ulkopolitiikkaan 
varmistaakseen, että Euroopa unioni on 
väkivallaton toimija maailmassa, toimii 
välittäjänä pyrkien ratkaisemaan 
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konfliktit ainoastaan kansalaislähtöisesti 
ja rauhanomaisesti, poistaa köyhyyden, 
edistää kestävää kehitystä ja 
vuosituhannen kehitystavoitteita ja että se 
sitoutuu edelleen asevalvontaan, 
ydinsulkusopimuksen järjestelmään ja 
ydinaseriisuntaan sekä maailman 
luonnonvarojen ja varallisuuden 
oikeudenmukaiseen jakamiseen, jotta 
vakaus ja vauraus varmistetaan EU:ssa ja 
kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 11
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen 
toimija, joka puolustaa arvojaan, ajaa 
etujaan ja suojelee kansalaisiaan 
kehittämällä yhteistä näkemystä 
tärkeimpien haasteiden ja uhkien 
käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se toimii verotuksen kannalta 
vastuullisesti, välttää päällekkäisyyksiä ja 
tukee luotettavia turvallisuusalan 
järjestöjä, kuten Natoa, ja siten 
myötävaikuttaa kansainvälisen rauhan ja 
vakauden säilymiseen, myös edistämällä 
tehokasta monenvälisyyttä;

Or. en

Tarkistus 12
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen 
toimija, joka puolustaa arvojaan, ajaa 
etujaan ja suojelee kansalaisiaan 
kehittämällä yhteistä näkemystä 
tärkeimpien haasteiden ja uhkien 
käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen 
toimija, joka edistää arvojaan, ajaa etujaan 
ja suojelee kansalaisiaan kehittämällä 
yhteistä näkemystä tärkeimpien haasteiden 
ja uhkien käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
riittävästi näihin odotuksiin, ja siten 
myötävaikuttaa kansainvälisen rauhan ja 
vakauden säilymiseen, myös toteuttamalla 
tehokasta monenvälisyyttä;

Or. en

Tarkistus 13
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen 
toimija, joka puolustaa arvojaan, ajaa 
etujaan ja suojelee kansalaisiaan 
kehittämällä yhteistä näkemystä 
tärkeimpien haasteiden ja uhkien 
käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se tehostaa strategista 
riippumattomuuttaan, jotta se puolustaa 
arvojaan, ajaa etujaan ja suojelee 
kansalaisiaan kehittämällä yhteistä 
näkemystä tärkeimpien haasteiden ja 
uhkien käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;

Or. en
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Tarkistus 14
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen 
toimija, joka puolustaa arvojaan, ajaa 
etujaan ja suojelee kansalaisiaan 
kehittämällä yhteistä näkemystä 
tärkeimpien haasteiden ja uhkien 
käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen 
toimija, joka puolustaa arvojaan, ajaa 
etujaan ja suojelee kansalaisiaan 
kehittämällä yhteistä näkemystä 
tärkeimpien haasteiden ja uhkien 
käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;

Or. en

Tarkistus 15
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi riippumaton strateginen
toimija, joka puolustaa arvojaan, ajaa 
etujaan ja suojelee kansalaisiaan 
kehittämällä yhteistä näkemystä 
tärkeimpien haasteiden ja uhkien 
käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 

2. toteaa, että maailmanlaajuisen 
myllerryksen oloissa ja talous- ja 
rahoituskriisin aikana EU:lta odotetaan, 
että se olisi tehokas toimija, joka puolustaa 
arvojaan, ajaa etujaan ja suojelee 
kansalaisiaan kehittämällä yhteistä 
näkemystä tärkeimpien haasteiden ja 
uhkien käsittelemiseksi ja kohdistamalla 
voimavaransa niin, että se voi vastata 
näihin odotuksiin, ja siten myötävaikuttaa 
kansainvälisen rauhan ja vakauden 
säilymiseen, myös edistämällä tehokasta 
monenvälisyyttä;
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monenvälisyyttä;

Or. en

Tarkistus 16
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
2 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2 a. toistaa, että EU kunnioittaa täysin 
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 
arvioita ja periaatteita ja tunnustaa, että 
YK:n turvallisuusneuvostolla on 
ensisijainen vastuu kansainvälisestä 
rauhasta ja turvallisuudesta maailmassa;

Or. en

Tarkistus 17
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten 
organisaatioiden ja valtioiden kanssa, 
kerätä riittävästi tietoja ja tuottaa yhteisiä 
analyysejä ja arvioita, ottaa käyttöön ja 
tarvittaessa jakaa taloudellisia, 
sotilaallisia ja siviilitoiminnan 
voimavaroja, suunnitella ja johtaa 
tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 

Poistetaan.
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yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 18
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja ja suunnitella 
ja johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta;

Or. en

Tarkistus 19
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten toimijoiden
kanssa, kerätä riittävästi tietoja ja tuottaa 
yhteisiä analyysejä ja arvioita, ottaa 
käyttöön ja tarvittaessa jakaa taloudellisia, 
sotilaallisia ja siviilitoiminnan 
voimavaroja, suunnitella ja johtaa 
tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 20
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella 
ja johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, siviilitoiminnan ja 
sotilaallisia voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
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yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 21
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia 
asianmukaisten kansainvälisten 
organisaatioiden ja valtioiden kanssa, 
kerätä riittävästi tietoja ja tuottaa yhteisiä 
analyysejä ja arvioita, ottaa käyttöön ja 
tarvittaessa jakaa taloudellisia, sotilaallisia 
ja siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella 
ja johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 22
Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne 
Kelam, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja luotettavien valtioiden kanssa, kerätä 
riittävästi tietoja ja tuottaa yhteisiä 
analyysejä ja arvioita, ottaa käyttöön ja 
tarvittaessa jakaa taloudellisia, sotilaallisia 
ja siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella 
ja johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 23
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
monenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
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yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 24
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen 
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

3. muistuttaa, että EU:n valmiuksiin toimia
turvallisuusasioissa kuuluu kyky sopia 
yhteisistä poliittisista tavoitteista ja 
strategisista suuntaviivoista, luoda 
strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 25
Vytautas Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. muistuttaa, että EU:n strategiseen
riippumattomuuteen turvallisuusasioissa 
kuuluu kyky sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja valtioiden kanssa, kerätä riittävästi 
tietoja ja tuottaa yhteisiä analyysejä ja 
arvioita, ottaa käyttöön ja tarvittaessa jakaa 
taloudellisia, sotilaallisia ja 
siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella ja 
johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

3. muistuttaa, että EU:n strategisten etujen 
mukaista on se, että turvallisuusasioissa 
voidaan sopia yhteisistä poliittisista 
tavoitteista ja strategisista suuntaviivoista, 
luoda strategisia kumppanuuksia monien 
erilaisten kansainvälisten organisaatioiden 
ja luotettavien valtioiden kanssa, kerätä 
riittävästi tietoja ja tuottaa yhteisiä 
analyysejä ja arvioita, ottaa käyttöön ja 
tarvittaessa jakaa taloudellisia, sotilaallisia 
ja siviilitoiminnan voimavaroja, suunnitella 
ja johtaa tehokkaita kriisinhallintatoimia 
kaikenlaisten Petersbergin tehtävien 
kaltaisten toimien osalta, muotoilla 
yhteinen puolustuspolitiikka ja panna se 
täytäntöön sekä luoda ensimmäiset 
konkreettiset perustukset, joille yhteinen 
puolustus voidaan rakentaa;

Or. en

Tarkistus 26
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
3 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

pahoittelee Libyan viimeaikaisten 
tapahtumien yhteydessä, että Euroopan 
unionin neuvosto ei osoita vahvaa 
asennetta, jotta tyrannian vastustajille 
annetaan oikea-aikaista ja käytännön 
tukea ja katsoo, että olisi annettava kaikki 
mahdollinen tuki sotatoimia harkitseville 
jäsenvaltioille ja että kaikkein 
asianmukaisin foorumi tällaisia toimia 
koskevasta myönteisestä keskustelusta on 
Nato;

Or. en
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Tarkistus 27
Vytautas Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
uudet määräykset yhteisestä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta (YTPP) merkitsevät 
lujaa poliittista kannanottoa siitä, että 
unioni aikoo toimia vakautta luovana 
voimana maailmassa, ja tarjoavat selkeän 
oikeudellisen kehyksen, jonka turvin 
voidaan vahvistaa unionin valmiuksia ja 
toteuttaa unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa kattavalla 
lähestymistavalla, jossa hyödynnetään 
kaikkia EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevia välineitä, tarkoituksena 
ehkäistä ja hallita kriisejä ja konflikteja 
sekä rakentaa kestävää rauhaa;

4. korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
uudet määräykset yhteisestä turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta (YTPP) merkitsevät 
lujaa poliittista kannanottoa siitä, että 
unioni aikoo kehittyä ja toimia vakautta 
luovana voimana maailmassa, ja tarjoavat 
selkeän oikeudellisen kehyksen, jonka 
turvin voidaan vahvistaa unionin 
valmiuksia ja toteuttaa unionin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa kattavalla 
lähestymistavalla, jossa hyödynnetään 
kaikkia EU:n ja sen jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevia välineitä, tarkoituksena 
ehkäistä ja hallita kriisejä ja konflikteja 
kestävän rauhan nimissä;

Or. en

Tarkistus 28
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 
oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden 

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 
oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja 
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ja peruskirjan noudattaminen), ja että 
YUTP:n ja YTPP:n tavoitteet on sulautettu 
EU:n ulkosuhteiden yleisiin tavoitteisiin;

kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
noudattaminen), ja että YUTP:n ja YTPP:n 
tavoitteet on sulautettu EU:n ulkosuhteiden 
yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 29
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 
oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden 
ja peruskirjan noudattaminen), ja että 
YUTP:n ja YTPP:n tavoitteet on sulautettu 
EU:n ulkosuhteiden yleisiin tavoitteisiin;

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 
oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden 
noudattaminen), ja että YUTP:n ja YTPP:n 
tavoitteet on sulautettu EU:n ulkosuhteiden 
yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 30
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden 
ja peruskirjan noudattaminen), ja että 
YUTP:n ja YTPP:n tavoitteet on sulautettu 
EU:n ulkosuhteiden yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 31
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 
oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien periaatteiden 
ja peruskirjan noudattaminen), ja että 
YUTP:n ja YTPP:n tavoitteet on sulautettu 
EU:n ulkosuhteiden yleisiin tavoitteisiin;

a) YUTP ja sen erottamaton osa YTPP on 
asetettu institutionaaliseen kehykseen, 
jonka muodostavat oikeudellisesti 
velvoittavat EU:n periaatteet (demokratia, 
oikeusvaltio, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, ihmisarvon 
kunnioittaminen, tasa-arvon ja 
yhteisvastuun periaatteet sekä 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden, 
mukaan lukien suojeluvelvollisuuden, 
noudattaminen), ja että YUTP:n ja YTPP:n 
tavoitteet on sulautettu EU:n ulkosuhteiden 
yleisiin tavoitteisiin;

Or. en

Tarkistus 32
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – a a alakohta (uusi)



PE460.912v01-00 20/173 AM\861179FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a) Eurooppa-neuvosto arvioi 
säännöllisesti uhkia, jotta unioni ja sen 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa tehokkaita 
yhteisiä toimia;

Or. en

Tarkistus 33
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) EU:n on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
hoitaessaan huolehdittava erityisesti 
YTPP:n osalta ulkoisen toimintansa eri 
osa-alueiden keskinäisestä sekä niiden ja 
muiden politiikkojen välisestä 
johdonmukaisuudesta;

b) EU:n on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
hoitaessaan huolehdittava erityisesti 
YTPP:n osalta ulkoisen toimintansa eri 
osa-alueiden keskinäisestä sekä niiden ja 
muiden politiikkojen välisestä 
johdonmukaisuudesta; pahoittelee, että 
puolustusyhteistyön merkittävän 
edistymisen vuoksi YTPP:stä on tullut 
tietyllä tavalla itsenäinen toimi ja se että 
se ei näytä liittyvän unionin yhteisiin 
toimintalinjoihin; vaatii, että YTPP on 
EU:n ulkoisen toiminnan ja 
kansainvälisen aseman palveluksessa 
oleva todellinen väline;

Or. en

Tarkistus 34
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) EU:n on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa b) EU:n on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 



AM\861179FI.doc 21/173 PE460.912v01-00

FI

hoitaessaan huolehdittava erityisesti 
YTPP:n osalta ulkoisen toimintansa eri 
osa-alueiden keskinäisestä sekä niiden ja 
muiden politiikkojen välisestä
johdonmukaisuudesta;

hoitaessaan huolehdittava ulkoisen 
toimintansa ja ulkoisten ja sisäisten 
toimintalinjojen eri osa-alueiden välisestä 
johdonmukaisuudesta; panee merkille, että 
korkealla edustajalla on erityinen vastuu 
tässä asiassa;

Or. en

Tarkistus 35
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) EU:n on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
hoitaessaan huolehdittava erityisesti 
YTPP:n osalta ulkoisen toimintansa eri 
osa-alueiden keskinäisestä sekä niiden ja 
muiden politiikkojen välisestä 
johdonmukaisuudesta;

b) EU:n on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
hoitaessaan huolehdittava erityisesti 
YTPP:n osalta ulkoisen toimintansa eri 
osa-alueiden keskinäisestä sekä niiden ja 
muiden politiikkojen välisestä
johdonmukaisuudesta ja yhtenäisyydestä;

Or. en

Tarkistus 36
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b a) Euroopan turvallisuusstrategiassa 
samoin kuin sen vuoden 2008 
täytäntöönpanokertomuksessa 
korostetaan tarvetta soveltaa 
kokonaisvaltaista ja monialaista 
lähestymistapaa EU:n ulkoiseen 
toimintaan, jotta ehkäistään ja torjutaan 
riittävästi monista eri tekijöistä sisäisesti 
ja ulkoisesti aiheutuvia turvallisuusuhkia 
ja siten sovelletaan kaikkia toimenpiteitä 
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kaikkien välineiden ja voimavarojen 
tehokkaan koordinoinnin ja 
täydentävyyden avulla;

Or. en

Tarkistus 37
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
johtaa YUTP:tä, antaa yhdessä komission 
kanssa ehdotuksia YTPP:n päätöksistä, 
operaatioista ja kansallisten voimavarojen 
ja EU:n välineiden käyttämisestä ja 
koordinoi tarvittaessa niiden siviili- ja 
sotilasnäkökohtia sekä toimii ulkoasioiden 
neuvoston puheenjohtajana ja myös 
komission varapuheenjohtajana, joka 
vastaa komission ulkosuhteiden 
vastuualueista ja koordinoinnista ja antaa 
johdonmukaisuutta koko EU:n 
ulkosuhteille;

c) varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
johtaa tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa YUTP:tä, antaa yhdessä komission 
kanssa ehdotuksia YTPP:n päätöksistä, 
operaatioista ja kansallisten voimavarojen 
ja EU:n välineiden käyttämisestä ja 
koordinoi tarvittaessa niiden siviili- ja 
sotilasnäkökohtia sekä toimii ulkoasioiden 
neuvoston puheenjohtajana ja myös 
komission varapuheenjohtajana, joka 
vastaa komission ulkosuhteiden 
vastuualueista ja koordinoinnista ja antaa 
johdonmukaisuutta koko EU:n 
ulkosuhteille;

Or. en

Tarkistus 38
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
johtaa YUTP:tä, antaa yhdessä komission 
kanssa ehdotuksia YTPP:n päätöksistä, 
operaatioista ja kansallisten voimavarojen 
ja EU:n välineiden käyttämisestä ja 

c) varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
johtaa YUTP:tä, antaa ehdotuksia YTPP:n 
päätöksistä, operaatioista ja kansallisten 
voimavarojen ja EU:n välineiden 
käyttämisestä ja koordinoi tarvittaessa 
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koordinoi tarvittaessa niiden siviili- ja 
sotilasnäkökohtia sekä toimii ulkoasioiden 
neuvoston puheenjohtajana ja myös 
komission varapuheenjohtajana, joka 
vastaa komission ulkosuhteiden 
vastuualueista ja koordinoinnista ja antaa 
johdonmukaisuutta koko EU:n 
ulkosuhteille;

niiden siviili- ja sotilasnäkökohtia sekä 
toimii ulkoasioiden neuvoston 
puheenjohtajana ja myös komission 
varapuheenjohtajana, joka vastaa 
komission ulkosuhteiden vastuualueista ja 
koordinoinnista ja antaa 
johdonmukaisuutta koko EU:n 
ulkosuhteille;

Or. en

Tarkistus 39
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c a) korkealla edustajalla on valtuudet 
tehdä ehdotuksia neuvostolle yhteisestä 
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta joko 
omasta aloitteestaan tai Eurooppa-
neuvoston pyynnöstä taikka Eurooppa-
neuvoston johdolla, missä tapauksessa 
neuvosto voi tehdä ratkaisunsa 
määräenemmistöllä;

Or. en

Tarkistus 40
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
5 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c a) Euroopan unionin perussopimuksiin 
sisältyy nyt solidaarisuuslauseke ja 
keskinäistä puolustusta koskeva lauseke, 
joiden perusteella jäsenvaltiot ovat 
velvollisia antamaan kaikin keinoin apua 
terrori-iskun tai aseellisen hyökkäyksen 
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kohteeksi alueellaan joutuneelle 
jäsenvaltiolle YK:n peruskirjan 
51 artiklan mukaisesti ja tiettyjen
jäsenvaltioiden puolueettomuutta 
rajoittamatta;

Or. en

Tarkistus 41
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin 
YTPP:n operaatioissa, mikä osoitettiin 
käytännössä, kun EU:n sotilasesikunta 
koordinoi sotilaallisia valmiuksia 
Pakistanin tulvien aikana kesällä 2010;

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan myös käyttää luonnon ja ihmisten 
aiheuttamissa katastrofeissa, kuten 
aikaisemmassa tapauksessa, kun EU:n 
sotilasesikunta koordinoi sotilaallisia 
valmiuksia Pakistanin tulvien aikana 
kesällä 2010;

Or. en
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Tarkistus 42
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin 
käytännössä, kun EU:n sotilasesikunta 
koordinoi sotilaallisia valmiuksia 
Pakistanin tulvien aikana kesällä 2010;

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
Euroopan valtioiden siviilivalmiuksia ja 
sotilaallisia valmiuksia on käytetty 
tehokkaammin myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa;

Or. en

Tarkistus 43
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010;

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
sotilaallisia valmiuksia voidaan käyttää 
siviilitoimien tueksi myös muissa kuin 
YTPP:n operaatioissa, mikä osoitettiin 
käytännössä, kun EU:n sotilasesikunta 
koordinoi sotilaallisia valmiuksia 
Pakistanin tulvien aikana kesällä 2010, 
yhdenmukaisesti sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä 
kansainvälisen katastrofiavun 
antamisessa koskevien YK:n 
suuntaviivojen (Oslon suuntaviivojen) 
kanssa ja komission pyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 44
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010;

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia siviilijohtoisen 
humanitaarisen avun toiminnan tueksi 
Pakistanin tulvien aikana kesällä 2010, 
yhdenmukaisesti sotilas- ja 
siviilipuolustusvoimavarojen käytöstä 
kansainvälisen katastrofiavun 
antamisessa koskevien YK:n 
suuntaviivojen (Oslon suuntaviivojen) 
kanssa ja komission pyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 45
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010;

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
maailman rauhan ja turvallisuuden 
edistäminen on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010;

Or. en

Tarkistus 46
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
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toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010;

toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010 ja Haitin 
maanjäristyksen jälkeen vuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 47
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 

6. korostaa, että johdonmukaisuusvelvoite 
sellaisena kuin se on määritelty 
perustamissopimuksessa, SEU-sopimuksen 
40 artiklan uusi sanamuoto (jonka mukaan 
YUTP:n tai EU:n muiden politiikkojen 
toteuttaminen ei vaikuta 
perustamissopimuksessa määrättyjen 
menettelyjen soveltamiseen) ja Euroopan 
unionin tuomioistuimen viimeaikainen 
oikeuskäytäntö (kts. asia SALW) suojaavat 
sekä yhteisömenetelmän ensisijaisuutta että 
YUTP:n ominaispiirteitä ja valtaoikeuksia 
ja edistävät eri toimintalinjojen, välineiden, 
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resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa kuin YTPP:n 
operaatioissa, mikä osoitettiin käytännössä, 
kun EU:n sotilasesikunta koordinoi 
sotilaallisia valmiuksia Pakistanin tulvien 
aikana kesällä 2010;

resurssien ja oikeusperustojen lähentämistä 
sellaisen holistisen ja kattavan 
lähestymistavan mukaisesti, jossa 
turvallisuus on EU:n ulkoisen ja sisäisen 
toiminnan läpäisevä tavoite ja jossa YTPP 
on yksi turvallisuutta lisäävistä välineistä;
panee tässä yhteydessä merkille, että 
siviilivalmiuksia ja sotilaallisia valmiuksia 
voidaan käyttää myös muissa hätätoimissa 
kuin YTPP:n operaatioissa, mikä osoitettiin 
käytännössä, kun EU:n sotilasesikunta 
koordinoi sotilaallisia valmiuksia 
Pakistanin tulvien aikana kesällä 2010;

Or. en

Tarkistus 48
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa, että katastrofeja ei saa 
käyttää tekosyynä asevoimien 
sijoittamiseksi tai siirtämiseksi EU:n 
sisälle tai ulkopuolelle; katsoo sen sijaan, 
että saatavilla olisi oltava riittävät 
resurssit, jotta väestönsuojelujoukot 
voivat suorittaa tehtävän asianmukaisella 
tavalla yksinomaan siviilitoiminnan 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 49
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää sen vuoksi valitettavana, että 
vaikka Lissabonin sopimus on ollut 
voimassa yhden vuoden, vielä ei ole selviä 
merkkejä Lissabonin jälkeisestä EU:n 
kokonaislähestymistavasta, joka auttaisi 
ylittämään perinteiset menettelylliset ja 
institutionaaliset esteet, mutta säilyttäisi 
samalla kunkin valtuudet, kun unionin 
kansalaisten turvallisuus on uhattuna;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 50
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää sen vuoksi valitettavana, että 
vaikka Lissabonin sopimus on ollut 
voimassa yhden vuoden, vielä ei ole selviä 
merkkejä Lissabonin jälkeisestä EU:n 
kokonaislähestymistavasta, joka auttaisi 
ylittämään perinteiset menettelylliset ja 
institutionaaliset esteet, mutta säilyttäisi 
samalla kunkin valtuudet, kun unionin 
kansalaisten turvallisuus on uhattuna;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 51
Krzysztof Lisek, Petru Constantin Luhan, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää sen vuoksi valitettavana, että 7. on sen vuoksi huolestunut, että vaikka 
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vaikka Lissabonin sopimus on ollut 
voimassa yhden vuoden, vielä ei ole selviä 
merkkejä Lissabonin jälkeisestä EU:n 
kokonaislähestymistavasta, joka auttaisi 
ylittämään perinteiset menettelylliset ja 
institutionaaliset esteet, mutta säilyttäisi 
samalla kunkin valtuudet, kun unionin 
kansalaisten turvallisuus on uhattuna;

Lissabonin sopimus on ollut voimassa 
yhden vuoden, vielä ei ole selviä merkkejä 
Lissabonin jälkeisestä EU:n 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, 
joka auttaisi ylittämään perinteiset 
menettelylliset ja institutionaaliset esteet, 
mutta säilyttäisi samalla kunkin valtuudet, 
kun unionin kansalaisten turvallisuus on 
uhattuna;

Or. en

Tarkistus 52
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on vakuuttunut siitä, että uskottava 
ulkoinen turvallisuuspolitiikka edellyttää 
syvempää keskinäistä riippuvuutta 
jäsenvaltioiden välillä, parempaa sisäistä 
yhtenäisyyttä sekä keskinäistä luottamusta 
ja yhteisvastuullisuutta, samanlaista kuin 
on saavutettu sisäisen turvallisuuden 
alalla Schengenin yhteistyön avulla (jossa 
Schengen-valtiot omia rajoja 
suojellessaan suojelevat muiden 
jäsenvaltioiden rajoja, jossa kansalliset 
säännöt ulottuvat koko mantereelle ja 
jossa kansallisen turvallisuuden 
suojaamiseen liittyvät tehtävät voidaan 
suorittaa myös toisen valtion alueella tai 
yhteisissä ryhmissä, jotka toimivat 
unionin sääntöjen mukaisesti);

8. on vakuuttunut siitä, että uskottava 
ulkoinen turvallisuuspolitiikka edellyttää
Euroopan valtioiden välistä yhteistä 
strategista visiota, mutta katsoo, että sitä 
ei ole olemassa; 

Or. en
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Tarkistus 53
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on vakuuttunut siitä, että uskottava 
ulkoinen turvallisuuspolitiikka edellyttää 
syvempää keskinäistä riippuvuutta
jäsenvaltioiden välillä, parempaa sisäistä 
yhtenäisyyttä sekä keskinäistä luottamusta 
ja yhteisvastuullisuutta, samanlaista kuin 
on saavutettu sisäisen turvallisuuden 
alalla Schengenin yhteistyön avulla (jossa 
Schengen-valtiot omia rajoja 
suojellessaan suojelevat muiden 
jäsenvaltioiden rajoja, jossa kansalliset 
säännöt ulottuvat koko mantereelle ja 
jossa kansallisen turvallisuuden 
suojaamiseen liittyvät tehtävät voidaan 
suorittaa myös toisen valtion alueella tai 
yhteisissä ryhmissä, jotka toimivat 
unionin sääntöjen mukaisesti);

8. on vakuuttunut siitä, että uskottava 
ulkoinen turvallisuuspolitiikka edellyttää 
jäsenvaltioiden välistä tehokkaampaa 
koordinointia ja parempaa sisäistä 
yhtenäisyyttä sekä keskinäistä luottamusta 
ja yhteisvastuullisuutta;

Or. en

Tarkistus 54
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 
poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
kansainvälisiin tapahtumiin sovitetun 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jossa
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia 
tosiasiallisesti lähennetään ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin;

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 
poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jolla 
pitäisi edistää ja edellyttää EU:n 
jäsenvaltioiden ulkoisen toiminnan 
todellista lähentymistä, johon sisältyvät
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuudet ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin; kehottaa 
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korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa 
ja neuvostoa perustamaan työnsä 
ihmisten turvallisuutta ja 
suojeluvelvollisuutta koskeviin 
käsitteisiin, jotta ne ovat keskeisiä 
Euroopan ulkopoliittisessa strategiassa, 
sekä saattamaan ne konkreettisiksi 
toimintalinjojen suuntaviivoiksi;

Or. en

Tarkistus 55
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 
poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
kansainvälisiin tapahtumiin sovitetun 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jossa 
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia 
tosiasiallisesti lähennetään ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin;

9. korostaa, että on tärkeää yhdistää 
paremmin Euroopan turvallisuuden 
sisäiset ja ulkoiset näkökohdat ja kehottaa 
Eurooppa-neuvostoa toteuttamaan EU:n 
strategisten etujen ja poliittisten 
tavoitteiden määrittelemistä koskevan 
tehtävänsä ja laatimaan kansainvälisiin 
tapahtumiin sovitetun Euroopan 
ulkopoliittisen strategian, jossa EU:n 
ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia 
tosiasiallisesti lähennetään ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin;

Or. en

Tarkistus 56
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 
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poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
kansainvälisiin tapahtumiin sovitetun 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jossa 
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia 
tosiasiallisesti lähennetään ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin;

poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
kansainvälisiin tapahtumiin sovitetun 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jossa 
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia 
tosiasiallisesti lähennetään ja
jäsenvaltioiden kansallisten 
toimintalinjojen yhdenmukaisuutta EU:n 
yhteisten tavoitteiden kanssa lisätään, ja
jota tarkistetaan säännöllisin väliajoin;

Or. en

Tarkistus 57
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 
poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
kansainvälisiin tapahtumiin sovitetun 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jossa 
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia
tosiasiallisesti lähennetään ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin;

9. kehottaa Eurooppa-neuvostoa 
toteuttamaan EU:n strategisten etujen ja 
poliittisten tavoitteiden määrittelemistä 
koskevan tehtävänsä ja laatimaan 
kansainvälisiin tapahtumiin sovitetun 
Euroopan ulkopoliittisen strategian, jossa 
EU:n ulkosuhteiden eri ulottuvuuksia 
tosiasiallisesti lähennetään ja jota 
tarkistetaan säännöllisin väliajoin; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
aloittamaan työn puolustusta ja 
sotilaallista kriisinhallintaa koskevasta 
EU:n valkoisesta kirjasta, jossa 
määritellään mahdolliset skenaariot, 
poliittiset ja sotilaalliset perusteet EU:n 
sotilasoperaatioiden käyttämisestä, 
mahdollisista vetäytymisstrategioista ja 
myös selvistä vertailuarvoista 
sotilaallisten YTPP-operaatioiden 
vaikutuksista tietyissä maissa ja tietyillä 
alueilla;

Or. en
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Tarkistus 58
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja sen 
puheenjohtajaa ryhtymään tähän 
tehtävän käynnistämällä poliittisen 
vuoropuhelun Euroopan parlamentin 
kanssa ja keskustelemaan parlamentin 
suosituksista; katsoo, että tällainen
vuoropuhelu on välttämätöntä, kun 
otetaan huomioon uuden sopimuksen 
määräykset, ja katsoo, että olisi laadittava 
ja pantava täytäntöön Euroopan 
ulkopoliittinen strategia, jonka 
lähtökohtana on toimiva ja kattava 
lähestymistapa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja sen 
puheenjohtajaa ryhtymään tähän 
tehtävän käynnistämällä poliittisen 
vuoropuhelun Euroopan parlamentin 
kanssa ja keskustelemaan parlamentin 
suosituksista; katsoo, että tällainen 
vuoropuhelu on välttämätöntä, kun 
otetaan huomioon uuden sopimuksen 
määräykset, ja katsoo, että olisi laadittava 
ja pantava täytäntöön Euroopan 
ulkopoliittinen strategia, jonka 
lähtökohtana on toimiva ja kattava 
lähestymistapa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 60
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja sen 
puheenjohtajaa ryhtymään tähän tehtävän 
käynnistämällä poliittisen vuoropuhelun 
Euroopan parlamentin kanssa ja 
keskustelemaan parlamentin suosituksista; 
katsoo, että tällainen vuoropuhelu on 
välttämätöntä, kun otetaan huomioon 
uuden sopimuksen määräykset, ja katsoo, 
että olisi laadittava ja pantava täytäntöön 
Euroopan ulkopoliittinen strategia, jonka 
lähtökohtana on toimiva ja kattava 
lähestymistapa;

10. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja sen 
puheenjohtajaa ryhtymään tähän tehtävän 
käynnistämällä poliittisen vuoropuhelun 
Euroopan parlamentin kanssa ja 
keskustelemaan parlamentin suosituksista; 
katsoo, että tällainen vuoropuhelu on
välttämätöntä, kun otetaan huomioon 
uuden sopimuksen määräykset, ja katsoo, 
että olisi laadittava ja pantava täytäntöön 
Euroopan ulkopoliittinen strategia, jonka 
lähtökohtana on toimiva ja kattava 
lähestymistapa; katsoo, että tällaista 
vuoropuhelua olisi käytävä säännöllisesti 
ja että siinä olisi keskityttävä saavutettuun 
edistymiseen yhtä paljon kuin 
tulevaisuudennäkymiin;

Or. en

Tarkistus 61
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja sen 
puheenjohtajaa ryhtymään tähän tehtävän 
käynnistämällä poliittisen vuoropuhelun 
Euroopan parlamentin kanssa ja 
keskustelemaan parlamentin suosituksista; 
katsoo, että tällainen vuoropuhelu on 
välttämätöntä, kun otetaan huomioon 
uuden sopimuksen määräykset, ja katsoo, 

10. kehottaa Eurooppa-neuvostoa ja sen 
puheenjohtajaa ryhtymään tähän tehtävän 
käynnistämällä poliittisen vuoropuhelun 
Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan kanssa ja 
keskustelemaan suosituksista; katsoo, että 
tällainen vuoropuhelu on välttämätöntä, 
kun otetaan huomioon uuden sopimuksen 
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että olisi laadittava ja pantava täytäntöön 
Euroopan ulkopoliittinen strategia, jonka 
lähtökohtana on toimiva ja kattava 
lähestymistapa;

määräykset, ja katsoo, että olisi laadittava 
ja pantava täytäntöön Euroopan 
ulkopoliittinen strategia, jonka 
lähtökohtana on toimiva ja kattava 
lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 62
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että kun pilareihin perustuva 
toimielinrakenne ylitetään, kun YUTP ja 
YTPP integroidaan täysimääräisesti EU:n 
tavoite- ja periaatekehykseen ja kun 
otetaan huomioon parlamentille annettu 
asema EU:n kansalaisten edustajana, 
parlamentista tulee ratkaisevan tärkeä 
demokraattisen legitimiteetin lähde 
YUTP:lle ja YTPP:lle; katsoo, että silloin 
parlamentilla on suurempi oikeus odottaa, 
että sen mielipiteet ja suositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

11. korostaa, että kun otetaan huomioon 
Euroopan parlamentille annettu asema 
EU:n kansalaisten edustajana, 
parlamentista tulee ratkaisevan tärkeä 
demokraattisen legitimiteetin lähde 
YUTP:lle ja YTPP:lle; katsoo, että silloin 
parlamentilla on suurempi oikeus odottaa, 
että sen mielipiteet ja suositukset otetaan 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 63
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. kehottaa perustamaan kansallisten 
parlamenttien välisen yleiskokouksen, 
joka valvoo YUTP:tä ja YTPP:tä; katsoo, 
että tällä parlamenttien välisellä 
yleiskokouksella on oikeus:
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– kieltää tai hyväksyä kaikki YUTP:n 
toimet ja kaikki YUTP:n siviili- ja 
sotilasoperaatiot;
– tulla kuulluksi ja saada tietoja ennen 
mitään YUTP:n toimenpidettä; voida 
hyväksyä tai hylätä kaikki YUTP:n toimet 
tai operaatiot; ja käydä paikan päällä 
YUTP:n ja YTPP:n operaatioissa;

Or. en

Tarkistus 64
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa lisäksi, että 
perustamissopimuksen mukaisesti 
varapuheenjohtajasta / korkeasta 
edustajasta järjestetään Euroopan 
parlamentissa hyväksymisäänestys ja että 
parlamentti osallistuu päätöksentekoon 
EU:n ulkoisen toiminnan talousarviosta, 
mukaan luettuina YUTP ja YTPP:n 
siviilioperaatiot ja EU:n sotilaallisesta 
koordinaatiosta aiheutuvat hallintokulut; 
katsoo, että parlamentin antama 
hyväksyntä on oleellisen tärkeää sille, että 
EU:n strategiat voidaan muuttaa laeiksi 
ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia, jotka 
koskevat pääasiassa YUTP:aa, 
poikkeuksena yksinomaan YTPP:aa 
koskevat sopimukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65
Luis Yáñez-Barnuevo García

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. korostaa myös kansallisten 
parlamenttien valvonnan roolia ja 
suhtautuu myönteisesti joidenkin 
lainsäädännön hyväksyneiden 
jäsenvaltioiden aloiteeseen antaa 
parlamentin sitova valtuutus joukkojen 
lähettämiseksi ulkomaille;

Or. es

Tarkistus 66
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että WEU-sopimuksen
päättyminen ja WEU:n edustajakokouksen
lakkauttaminen on Lissabonin 
sopimuksella luodun uuden oikeudellisen 
kehyksen mukaista; katsoo, että 
edustajakokouksen lakkauttaminen ei 
aiheuta tyhjiötä, jossa varapuheenjohtaja 
/ korkea edustaja, neuvosto tai komissio 
voisi toimia parlamentin valvonnan 
ulkopuolella; haluaa tehostaa EU:n 
kansallisten parlamenttien kanssa 
tehtävää YUTP:n ja YTPP:n 
demokraattista valvontaa koskevaa 
yhteistyötä niin, että molempien 
vaikutusvalta vahvistuu poliittisissa 
valinnoissa, joita unionin ja 
jäsenvaltioiden toimielimet tekevät;

13. on huolissaan, että WEU-sopimuksen 
päättymisen ja WEU:n edustajakokouksen 
lakkauttamisen vuoksi kansallisten 
parlamenttien suorittama YUTP:n 
valvonta väistämättä vähentyy;

Or. en
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Tarkistus 67
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että WEU-sopimuksen 
päättyminen ja WEU:n 
edustajakokouksen lakkauttaminen on 
Lissabonin sopimuksella luodun uuden 
oikeudellisen kehyksen mukaista; katsoo, 
että edustajakokouksen lakkauttaminen ei 
aiheuta tyhjiötä, jossa varapuheenjohtaja 
/ korkea edustaja, neuvosto tai komissio 
voisi toimia parlamentin valvonnan 
ulkopuolella; haluaa tehostaa EU:n 
kansallisten parlamenttien kanssa tehtävää 
YUTP:n ja YTPP:n demokraattista 
valvontaa koskevaa yhteistyötä niin, että 
molempien vaikutusvalta vahvistuu 
poliittisissa valinnoissa, joita unionin ja 
jäsenvaltioiden toimielimet tekevät;

13. haluaa tehostaa EU:n kansallisten 
parlamenttien kanssa tehtävää YUTP:n ja 
YTPP:n demokraattista valvontaa koskevaa 
yhteistyötä niin, että molempien 
vaikutusvalta vahvistuu poliittisissa 
valinnoissa, joita unionin ja jäsenvaltioiden 
toimielimet tekevät; odottaa 
mielenkiinnolla pääsevänsä sopimukseen 
kansallisten parlamenttien kanssa 
sellaisesta uudenlaisesta parlamenttien 
välisestä yhteistyöstä YUTP:n alalla, jossa 
kunnioitetaan täysin kahden 
parlamentaarisen tason erillistä 
toimivaltaa ja tehtävää, vaikka 
kummassakin pidetään kansallisia 
ministereitä ja EU:n toimielimiä 
vastuussa toimistaan ulkoasioiden alalla 
ja kummatkin edistävät kansalaisten 
luottamusta EU:n tason uusien yhteisten 
toimintalinjojen demokraattiseen 
luonteeseen;

Or. en

Tarkistus 68
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että WEU-sopimuksen 
päättyminen ja WEU:n edustajakokouksen 
lakkauttaminen on Lissabonin 
sopimuksella luodun uuden oikeudellisen 
kehyksen mukaista; katsoo, että 
edustajakokouksen lakkauttaminen ei 

13. katsoo, että WEU-sopimuksen 
päättyminen ja WEU:n edustajakokouksen 
lakkauttaminen on Lissabonin 
sopimuksella luodun uuden oikeudellisen 
kehyksen ja Euroopan parlamentin 
YUTP:n ja YTPP:n alalla olevan 
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aiheuta tyhjiötä, jossa varapuheenjohtaja 
/ korkea edustaja, neuvosto tai komissio 
voisi toimia parlamentin valvonnan 
ulkopuolella; haluaa tehostaa EU:n 
kansallisten parlamenttien kanssa tehtävää 
YUTP:n ja YTPP:n demokraattista 
valvontaa koskevaa yhteistyötä niin, että 
molempien vaikutusvalta vahvistuu 
poliittisissa valinnoissa, joita unionin ja 
jäsenvaltioiden toimielimet tekevät;

tehostetun aseman mukaista; vahvistaa 
haluavansa tehostaa EU:n kansallisten 
parlamenttien kanssa tehtävää YUTP:n ja 
YTPP:n demokraattista valvontaa koskevaa 
yhteistyötä niin, että molempien 
vaikutusvalta vahvistuu poliittisissa 
valinnoissa, joita unionin ja jäsenvaltioiden 
toimielimet tekevät;

Or. en

Tarkistus 69
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että WEU-sopimuksen 
päättyminen ja WEU:n edustajakokouksen 
lakkauttaminen on Lissabonin 
sopimuksella luodun uuden oikeudellisen 
kehyksen mukaista; katsoo, että 
edustajakokouksen lakkauttaminen ei 
aiheuta tyhjiötä, jossa varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja, neuvosto tai komissio 
voisi toimia parlamentin valvonnan 
ulkopuolella; haluaa tehostaa EU:n 
kansallisten parlamenttien kanssa tehtävää 
YUTP:n ja YTPP:n demokraattista 
valvontaa koskevaa yhteistyötä niin, että 
molempien vaikutusvalta vahvistuu 
poliittisissa valinnoissa, joita unionin ja 
jäsenvaltioiden toimielimet tekevät;

13. katsoo, että WEU-sopimuksen 
päättyminen ja WEU:n edustajakokouksen 
lakkauttaminen on Lissabonin 
sopimuksella luodun uuden oikeudellisen 
kehyksen mukaista; katsoo, että 
edustajakokouksen lakkauttaminen ei 
aiheuta tyhjiötä, jossa varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja, neuvosto tai komissio 
voisi toimia parlamentin valvonnan 
ulkopuolella; haluaa tehostaa yhteistyötä
EU:n kansallisten parlamenttien kanssa 
Lissabonin sopimuksen pöytäkirjan N:o 1 
9 artiklan täytäntöönpanemiseksi, jotta 
YUTP:n ja YTPP:n demokraattista 
valvontaa harjoitetaan niin, että 
molempien vaikutusvalta vahvistuu 
poliittisissa valinnoissa, joita unionin ja 
jäsenvaltioiden toimielimet tekevät ja että 
kunnioitetaan täysin kansallisten 
parlamenttien puolustuspolitiikan alan 
valtaoikeuksia;

Or. en
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Tarkistus 70
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. korostaa, että yhteinen vastaus 
Libyan tilanteeseen on välttämätöntä 
eteläisen naapuruuspolitiikkamme 
uskottavan uuden lähestymistavan 
muotoilemiseksi ja korostaa sen vuoksi, 
että strategian laatiminen Sahelin aluetta 
ja Afrikan sarvea varten tarjoaa jälleen 
konkreettisen mahdollisuuden osoittaa 
EU:n kykyä vastata turvallisuus- ja 
kehityshaasteisiin;

Or. en

Tarkistus 71
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan toimivalta ja vastuu 
eivät merkitse pelkkää tehtävien 
yhdistämistä, vaan myös toimintojen ja 
legitimiteetin lähteiden 
yhteensulattamista, mikä korostaa 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
asemaa EU:n ulkoisen toiminnan 
välineiden, toimijoiden ja menettelyjen 
liittämisessä yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
toteuttamaan rooliaan ennakoivasti ja 
jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua 
parlamentin kanssa käydessään 
kahdenlaiseen työhön, jossa toisaalta 
aktiivisesti edistetään jäsenvaltioiden 

Poistetaan.
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poliittista yhteisymmärrystä YUTP:n ja 
YTPP:n strategisista suunnista ja 
toimintavaihtoehdosta ja jossa toisaalta 
luodaan yhtenäisyyttä, koordinoidaan 
tehokkaasti ja hyödynnetään 
täysimääräisesti YUTP:n ja YTPP:n 
mahdollisuuksia synergiseen toimintaan 
EU:n ulkoisen toiminnan muiden alojen 
sekä niiden EU:n sisäisten 
toimintalinjojen kanssa, joilla on 
vaikutusta ja seurauksia ulkoiseen 
toimintaan;

Or. en

Tarkistus 72
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa, että varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan toimivalta ja vastuu 
eivät merkitse pelkkää tehtävien 
yhdistämistä, vaan myös toimintojen ja 
legitimiteetin lähteiden yhteensulattamista, 
mikä korostaa varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan asemaa EU:n ulkoisen 
toiminnan välineiden, toimijoiden ja 
menettelyjen liittämisessä yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
toteuttamaan rooliaan ennakoivasti ja
jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua 
parlamentin kanssa käydessään 
kahdenlaiseen työhön, jossa toisaalta
aktiivisesti edistetään jäsenvaltioiden 
poliittista yhteisymmärrystä YUTP:n ja 
YTPP:n strategisista suunnista ja 
toimintavaihtoehdosta ja jossa toisaalta
luodaan yhtenäisyyttä, koordinoidaan 
tehokkaasti ja hyödynnetään 
täysimääräisesti YUTP:n ja YTPP:n 
mahdollisuuksia synergiseen toimintaan 

15. korostaa, että varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan toimivalta ja vastuu 
eivät merkitse pelkkää tehtävien 
yhdistämistä, vaan myös toimintojen ja 
legitimiteetin lähteiden yhteensulattamista, 
mikä korostaa varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan asemaa EU:n ulkoisen 
toiminnan välineiden, toimijoiden ja 
menettelyjen liittämisessä yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
toteuttamaan rooliaan ennakoivasti ja 
jatkamaan rakentavaa vuoropuhelua 
parlamentin kanssa käydessään työhön, 
jossa aktiivisesti luodaan yhtenäisyyttä, 
koordinoidaan tehokkaasti ja hyödynnetään 
täysimääräisesti YUTP:n ja YTPP:n 
mahdollisuuksia synergiseen toimintaan 
EU:n ulkoisen toiminnan muiden alojen 
sekä niiden EU:n sisäisten toimintalinjojen 
kanssa, joilla on vaikutusta ja seurauksia 
ulkoiseen toimintaan;
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EU:n ulkoisen toiminnan muiden alojen 
sekä niiden EU:n sisäisten toimintalinjojen 
kanssa, joilla on vaikutusta ja seurauksia 
ulkoiseen toimintaan;

Or. en

Tarkistus 73
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolla on keskeinen 
tehtävä sellaisen tehokkaan ja kattavan 
lähestymistavan kehittämisessä, jossa 
YUTP, YTPP ja EU:n ulkoisen toiminnan 
muut ulottuvuudet, alkaen 
kehitysyhteistyöpolitiikasta, yhdentyvät 
täydellisesti; pitää ilahduttavana 
neuvotteluista saatua tulosta, jonka 
mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto 
perustettiin avustamaan EU:n toimielimiä 
ja EU:n ulkoisen toiminnan eri tehtäviä 
ja annettiin sille laaja toimivalta ja 
vastuu, mutta luotiin samalla tiivis yhteys 
komissioon ilman, että millään tavalla 
supistetaan komission toimivaltaa; toivoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnolle 
annettu vastuu EU:n ulkoiseen 
toimintaan liittyvien tärkeimpien 
rahoitusvälineiden strategisessa 
suunnittelussa muuntuu kyseisten 
välineiden tehokkaaksi ja 
johdonmukaiseksi hyödyntämiseksi EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden 
edistämisessä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 74
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolla on keskeinen tehtävä 
sellaisen tehokkaan ja kattavan 
lähestymistavan kehittämisessä, jossa 
YUTP, YTPP ja EU:n ulkoisen toiminnan 
muut ulottuvuudet, alkaen 
kehitysyhteistyöpolitiikasta, yhdentyvät 
täydellisesti; pitää ilahduttavana 
neuvotteluista saatua tulosta, jonka 
mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto 
perustettiin avustamaan EU:n toimielimiä 
ja EU:n ulkoisen toiminnan eri tehtäviä ja 
annettiin sille laaja toimivalta ja vastuu, 
mutta luotiin samalla tiivis yhteys 
komissioon ilman, että millään tavalla 
supistetaan komission toimivaltaa; toivoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnolle annettu 
vastuu EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvien 
tärkeimpien rahoitusvälineiden 
strategisessa suunnittelussa muuntuu 
kyseisten välineiden tehokkaaksi ja 
johdonmukaiseksi hyödyntämiseksi EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden edistämisessä;

16. katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolla on keskeinen tehtävä 
sellaisen tehokkaan ja kattavan 
lähestymistavan kehittämisessä, jossa 
YUTP, YTPP ja EU:n ulkoisen toiminnan 
muut ulottuvuudet, kuten esimerkiksi 
kehitysyhteistyöpolitiikka, kauppa, 
energia, ympäristö, ilmastonmuutos, 
maatalous ja kalastus, yhdentyvät 
täydellisesti; pitää ilahduttavana 
neuvotteluista saatua tulosta, jonka 
mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto 
perustettiin avustamaan EU:n toimielimiä 
ja EU:n ulkoisen toiminnan eri tehtäviä ja 
annettiin sille laaja toimivalta ja vastuu, 
mutta luotiin samalla tiivis yhteys 
komissioon ilman, että millään tavalla 
supistetaan komission toimivaltaa; toivoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnolle annettu 
vastuu EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvien 
tärkeimpien rahoitusvälineiden 
strategisessa suunnittelussa muuntuu 
kyseisten välineiden tehokkaaksi ja 
johdonmukaiseksi hyödyntämiseksi EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 75
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolla on keskeinen tehtävä 

16. katsoo, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnolla on keskeinen tehtävä 
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sellaisen tehokkaan ja kattavan 
lähestymistavan kehittämisessä, jossa
YUTP, YTPP ja EU:n ulkoisen toiminnan 
muut ulottuvuudet, alkaen 
kehitysyhteistyöpolitiikasta, yhdentyvät 
täydellisesti; pitää ilahduttavana 
neuvotteluista saatua tulosta, jonka 
mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto 
perustettiin avustamaan EU:n toimielimiä
ja EU:n ulkoisen toiminnan eri tehtäviä ja 
annettiin sille laaja toimivalta ja vastuu, 
mutta luotiin samalla tiivis yhteys 
komissioon ilman, että millään tavalla 
supistetaan komission toimivaltaa; toivoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnolle annettu 
vastuu EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvien 
tärkeimpien rahoitusvälineiden 
strategisessa suunnittelussa muuntuu 
kyseisten välineiden tehokkaaksi ja 
johdonmukaiseksi hyödyntämiseksi EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden edistämisessä;

sellaisen tehokkaan ja kattavan 
lähestymistavan kehittämisessä, jossa 
YUTP, YTPP ja EU:n ulkoisen toiminnan 
muut ulottuvuudet, kuten erityisesti 
kehitysyhteistyö-, kauppa- ja 
energiavarmuuspolitiikka, yhdentyvät 
täydellisesti; pitää ilahduttavana 
neuvotteluista saatua tulosta, jonka 
mukaisesti Euroopan ulkosuhdehallinto 
perustettiin avustamaan EU:n toimielimiä 
ja EU:n ulkoisen toiminnan eri tehtäviä ja 
annettiin sille laaja toimivalta ja vastuu, 
mutta luotiin samalla tiivis yhteys 
komissioon ilman, että millään tavalla 
supistetaan komission toimivaltaa; toivoo, 
että Euroopan ulkosuhdehallinnolle annettu 
vastuu EU:n ulkoiseen toimintaan liittyvien 
tärkeimpien rahoitusvälineiden 
strategisessa suunnittelussa muuntuu 
kyseisten välineiden tehokkaaksi ja 
johdonmukaiseksi hyödyntämiseksi EU:n 
periaatteiden ja tavoitteiden edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 76
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. Turvallisuus ja puolustus
(tämä on 16 kohdan jälkeinen ja 17 kohtaa 
edeltävä uusi alaotsikko)

Or. en

Tarkistus 77
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. toistaa kantansa, että siviili- ja 
sotilaskriisinhallinnan rakenteita ja 
valmiuksia olisi koordinoitava 
tehokkaammin ja että niillä olisi lisättävä 
synergiaa kattavan lähestymistavan 
yhteydessä ilman, että muutetaan siviili- ja 
sotilastehtävien ominaispiirteitä tai erilaisia 
päätöksentekomenettelyjä ja 
komentoketjuja;

17. toistaa kantansa, että siviili- ja 
sotilaskriisinhallinnan rakenteita ja 
valmiuksia olisi koordinoitava 
tehokkaammin ja että niillä olisi lisättävä 
synergiaa kattavan lähestymistavan 
yhteydessä ilman, että muutetaan siviili- ja 
sotilastehtävien ominaispiirteitä tai erilaisia 
päätöksentekomenettelyjä ja 
komentoketjuja; huomauttaa, että 
operaatiot olisi toteutettava siten, että 
otetaan huomioon humanitaarinen 
tilanne ja pitkän aikavälin kehitys, mikä 
merkitsee, että on toimittava vastaavien 
humanitaaristen toimintapuitteiden ja 
kehitysstrategian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 78
Luis Yáñez-Barnuevo García

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. suhtautuu myönteisesti Eurooppa-
neuvoston 9. joulukuuta 2010 antamiin 
päätelmiin sotilaallisten voimavarojen 
kehittämisestä siivili- ja sotilassynergian 
osalta; pyytää tiiviimpää yhteistyötä 
Euroopan puolustusviraston, Euroopan 
komission ja ulkosuhdehallinnon välillä, 
jotta kehitettäisiin ja hyödynnettäisiin 
kahta kriisinhallintakapasiteettia, mikä 
epäilemättä auttaisi puolustamaan 
ihmisoikeuksia ja vahvistamaan 
oikeusvaltiota;

Or. es
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Tarkistus 79
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. toistaa, että siviili- ja sotilasalan 
yhteistyöhön liittyy arvaamaton riski 
siviilien käytöstä sotilaallisten tavoitteiden 
aikaansaamiseksi, millä on 
kauaskantoisia seurauksia, koska 
operaatiot menettävät paikallisen väestön 
silmissä puolueettoman ja puhtaasti 
humanitaarisen roolinsa; katsoo tästä 
syystä, että siviili- ja sotilasalan operaatiot 
olisi pidettävä tiukasti erillään jokaisella 
alueella;

Or. en

Tarkistus 80
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka 
Madridin sopimuksen mukaisesti 
yhdistäisi monet kriisinhallinnan 
suunnittelusta ja ohjelmoinnista, 
konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), 

Poistetaan.
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EU:n tilannekeskuksesta, 
rauhanrakentamis-, konfliktinehkäisy-, 
sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, 
poliittisten ja turvallisuusasioiden 
komiteasta (PTK), maantieteellisistä 
yksiköistä ja tilanteen mukaan muista 
asiaankuuluvista tuomintalinjaosastoista
ja komission humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan ja toimeenpanevan 
pääsihteerin alaisuudessa ja jonka 
toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä 
ja laajalla yhtenäisellä 
operaatiohuoneella, joka sijaitsee 
Euroopan ulkosuhdehallinnossa, jotta 
valvontaa voidaan suorittaa vuorokauden 
ympäri viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka 
tuskin edistää kunnollista valvontaa ja 
nopean toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä;

Or. en

Tarkistus 81
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
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rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), 
EU:n tilannekeskuksesta, 
rauhanrakentamis-, konfliktinehkäisy-, 
sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, 
poliittisten ja turvallisuusasioiden 
komiteasta (PTK), maantieteellisistä 
yksiköistä ja tilanteen mukaan muista 
asiaankuuluvista tuomintalinjaosastoista 
ja komission humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan ja toimeenpanevan 
pääsihteerin alaisuudessa ja jonka 
toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä 
ja laajalla yhtenäisellä 
operaatiohuoneella, joka sijaitsee 
Euroopan ulkosuhdehallinnossa, jotta 
valvontaa voidaan suorittaa vuorokauden 
ympäri viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka 
tuskin edistää kunnollista valvontaa ja 
nopean toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä;

rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 82
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä 
ja laajalla yhtenäisellä 
operaatiohuoneella, joka sijaitsee 
Euroopan ulkosuhdehallinnossa, jotta 
valvontaa voidaan suorittaa vuorokauden 
ympäri viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka 
tuskin edistää kunnollista valvontaa ja 
nopean toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä;

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja;

Or. en
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Tarkistus 83
Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä ja 
laajalla yhtenäisellä operaatiohuoneella, 
joka sijaitsee Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa, jotta valvontaa 
voidaan suorittaa vuorokauden ympäri 
viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka tuskin 
edistää kunnollista valvontaa ja nopean 
toiminnan järjestelmää kriisien 

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa ensiksi perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista, jotka toimivat 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa, ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista 
olosuhteiden mukaisesti, ja jonka 
toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä ja 
laajalla yhtenäisellä operaatiohuoneella, 
joka sijaitsee Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa, jotta valvontaa 
voidaan suorittaa vuorokauden ympäri 
viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka tuskin 
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käsittelemisessä; edistää kunnollista valvontaa ja nopean 
toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä; vaatii, että tämän 
järjestelmän ja Euroopan 
hätäapukeskuksen, jota komissio 
parhaillaan kehittää varmistaen riittävän 
synergian ja kunnioittaen eri osapuolten 
erityisiä toimeksiantoja, välillä on 
varmistettava säännöllinen koordinointi 
ja tiedonvaihto; kehottaa toiseksi, että 
otetaan käyttöön edellä mainittujen 
toimijoiden keskeinen pysyvä 
toimintarakenne, jolla annetaan 
kiireellistä kriisinhallintatehtävää 
laajempi vastaus, jotta kehitetään yhteisiä 
lähestymistapoja esimerkiksi 
oikeusvaltion tai turvallisuusalan 
uudistuksen aloilla; kehottaa 
kolmanneksi tekemään puolenvälin 
uudelleentarkastelun nykyisestä 
toimintaympäristöstä, jotta 
ulkosuhdehallinnon kriisinhallinnan ja 
rauhan rakentamisen aloilla voidaan 
toteuttaa aidosti yhdennettyä strategista 
suunnittelua ja käsitteellistä kehitystä;

Or. en

Tarkistus 84
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan konfliktien ehkäisyä 
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kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä ja 
laajalla yhtenäisellä operaatiohuoneella, 
joka sijaitsee Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa, jotta valvontaa 
voidaan suorittaa vuorokauden ympäri 
viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka tuskin 
edistää kunnollista valvontaa ja nopean 
toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä;

ja kriisinhallintaa koskevan keskuksen, 
joka koostuu kriisinhallinnan 
suunnittelulinjasta (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavarasta 
(CCPC), Euroopan unionin 
sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
kansallisia kriisinhallintaelimiä ja 
-keskuksia olemaan suoraan yhteydessä 
tähän prosessiin varmistamalla 
tilannetiedon välittämisen molempiin 
suuntiin; kehottaa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa ja komissiota 
varustamaan keskuksen tehokkaalla 
hälytys- ja hätäjärjestelmällä ja laajalla 
yhtenäisellä operaatiohuoneella, joka 
sijaitsee Euroopan ulkosuhdehallinnossa, 
jotta valvontaa voidaan suorittaa 
vuorokauden ympäri viikon jokaisena 
päivänä ja välttää nykyinen toiminnallinen 
päällekkäisyys (seitsemän 
operaatiohuonetta), joka tuskin edistää 
kunnollista valvontaa ja nopean toiminnan 
järjestelmää kriisien käsittelemisessä;

Or. en

Tarkistus 85
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista ja komission 
humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan ja toimeenpanevan pääsihteerin 
alaisuudessa ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä ja 
laajalla yhtenäisellä operaatiohuoneella, 
joka sijaitsee Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa, jotta valvontaa 
voidaan suorittaa vuorokauden ympäri 
viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka tuskin 
edistää kunnollista valvontaa ja nopean 
toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä;

18. pahoittelee, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon tilapäiseen 
organisaatiokaavioon ei sisälly 
"asianmukaista rakennetta", joka Madridin 
sopimuksen mukaisesti yhdistäisi monet 
kriisinhallinnan suunnittelusta ja 
ohjelmoinnista, konfliktienehkäisystä ja 
rauhanrakentamistoimista vastaavat 
yksiköt YTPP:n rakenteiden kanssa; 
kehottaa perustamaan 
kriisinhallintakeskuksen, joka koostuu 
kriisinhallinnan suunnittelulinjasta 
(CMPD), siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavarasta (CCPC), Euroopan 
unionin sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komiteasta (PTK), 
maantieteellisistä yksiköistä ja tilanteen 
mukaan muista asiaankuuluvista 
toimintalinjaosastoista, ja joka toimii 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja 
toimeenpanevan pääsihteerin alaisuudessa 
ja jonka toimintaa koordinoi 
kriisinhallintatoiminnan johtaja; katsoo, 
että komission humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavien rakenteiden 
pitäisi osallistua 
kriisinhallintakeskukseen tarvittaessa; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa ja komissiota varustamaan 
keskuksen tehokkaalla hälytys- ja 
hätäjärjestelmällä ja laajalla yhtenäisellä 
operaatiohuoneella, joka sijaitsee Euroopan 
ulkosuhdehallinnossa, jotta valvontaa 
voidaan suorittaa vuorokauden ympäri 
viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka tuskin 
edistää kunnollista valvontaa ja nopean 
toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä; katsoo, että on 
varmistettava säännöllinen koordinointi 
ja tiedonvaihto tämän järjestelmän ja 
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Euroopan hätäapukeskuksen, jota 
komissio parhaillaan kehittää, välillä, 
varmistaen riittävän synergian ja 
kunnioittaen eri osapuolten erityisiä 
toimeksiantoja;

Or. en

Tarkistus 86
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa perustamaan pysyvän 
siviili- ja sotilasalan päämajan, joka 
koostuu kriisinhallinnan 
suunnittelulinjasta (CMPD), siviilialan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavarasta 
(CCPC), Euroopan unionin 
sotilasesikunnasta (EUMS), EU:n 
tilannekeskuksesta, rauhanrakentamis-, 
konfliktinehkäisy-, sovittelu- ja 
turvallisuuspolitiikkayksiköistä, 
poliittisten ja turvallisuusasioiden 
komitean (PTK) puheenjohtajasta, 
maantieteellisistä yksiköistä ja muista 
asiaankuuluvista toimintalinjaosastoista 
ja komission humanitaarisesta avusta ja 
pelastuspalvelusta vastaavista rakenteista, 
ja joka toimii varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan ja toimeenpanevan 
pääsihteerin alaisuudessa; kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
Euroopan ulkosuhdehallintoa ja 
komissiota varustamaan keskuksen 
tehokkaalla hälytys- ja hätäjärjestelmällä 
ja laajalla yhtenäisellä 
operaatiohuoneella, joka sijaitsee 
Euroopan ulkosuhdehallinnossa, jotta 
valvontaa voidaan suorittaa vuorokauden 
ympäri viikon jokaisena päivänä ja välttää 
nykyinen toiminnallinen päällekkäisyys 
(seitsemän operaatiohuonetta), joka 
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tuskin edistää kunnollista valvontaa ja 
nopean toiminnan järjestelmää kriisien 
käsittelemisessä;

Or. en

Tarkistus 87
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että kriisinhallintakeskuksen 
olisi vastattava yhtäältä potentiaalisia 
kriisialueita ja -skenaarioita koskevasta 
ennakkosuunnittelusta ja toisaalta 
käytännön kriisivalmiuksien hallinnasta, 
että sen olisi toimittava sekä Brysselissä 
että kentällä koordinoimassa erilaisten 
taloudellisten välineiden käyttöä ja EU:n 
käytettävissä olevien valmiuksien 
käyttöönottoa ilman, että heikennetään 
päätöksenteon erityismenettelyjä ja 
oikeusperustoja, joita siviili- ja 
sotilasvalmiuksien käyttöönottaminen 
YUTP:n ja YTPP:n puitteissa edellyttää, 
tai yhteisön välineiden käyttöä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 88
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että kriisinhallintakeskuksen 
olisi vastattava yhtäältä potentiaalisia 
kriisialueita ja -skenaarioita koskevasta 
ennakkosuunnittelusta ja toisaalta 

Poistetaan.



AM\861179FI.doc 59/173 PE460.912v01-00

FI

käytännön kriisivalmiuksien hallinnasta, 
että sen olisi toimittava sekä Brysselissä 
että kentällä koordinoimassa erilaisten 
taloudellisten välineiden käyttöä ja EU:n 
käytettävissä olevien valmiuksien 
käyttöönottoa ilman, että heikennetään 
päätöksenteon erityismenettelyjä ja 
oikeusperustoja, joita siviili- ja 
sotilasvalmiuksien käyttöönottaminen 
YUTP:n ja YTPP:n puitteissa edellyttää, 
tai yhteisön välineiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 89
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että kriisinhallintakeskuksen 
olisi vastattava yhtäältä potentiaalisia 
kriisialueita ja -skenaarioita koskevasta 
ennakkosuunnittelusta ja toisaalta
käytännön kriisivalmiuksien hallinnasta, 
että sen olisi toimittava sekä Brysselissä 
että kentällä koordinoimassa erilaisten 
taloudellisten välineiden käyttöä ja EU:n 
käytettävissä olevien valmiuksien 
käyttöönottoa ilman, että heikennetään 
päätöksenteon erityismenettelyjä ja 
oikeusperustoja, joita siviili- ja 
sotilasvalmiuksien käyttöönottaminen 
YUTP:n ja YTPP:n puitteissa edellyttää, 
tai yhteisön välineiden käyttöä;

19. katsoo, että kriisinhallintakeskuksen 
olisi vastattava yhtäältä potentiaalisia 
kriisialueita ja -skenaarioita koskevasta 
ennakkosuunnittelusta, pitkän aikavälin 
järjestelmällisestä 
konfliktinehkäisemisestä, ja käytännön 
kriisivalmiuksien hallinnasta, että sen olisi 
toimittava sekä Brysselissä että kentällä 
koordinoimassa erilaisten taloudellisten 
välineiden käyttöä ja EU:n käytettävissä 
olevien valmiuksien käyttöönottoa ilman, 
että heikennetään päätöksenteon 
erityismenettelyjä ja oikeusperustoja, joita 
siviili- ja sotilasvalmiuksien 
käyttöönottaminen YUTP:n ja YTPP:n 
puitteissa edellyttää, tai yhteisön välineiden 
käyttöä;

Or. en
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Tarkistus 90
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. pitää myönteisenä demokraattisia 
muutoksia Pohjois-Afrikassa, mutta 
toistaa kuitenkin syvän huolensa Libyan 
tilanteesta; kehottaa neuvostoa ja korkeaa 
edustajaa hyödyntämään kaikki YK:n 
turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1970 tarjoamat 
mahdollisuudet, jotta alueen 
humanitaarisia toimia tuetaan, myös 
tarvittaessa YTPP:n yhteisellä 
toiminnalla; tuomitsee hyökkäykset 
siviilihenkilöitä vastaan Libyassa ja 
varoittaa, että tällaiset toimet ovat 
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
vakava loukkaus; korostaa sen vuoksi, 
että mitään YK:n peruskirjan mukaista 
vaihtoehtoa ei pitäisi sulkea pois ja että –
jos saadaan selkeä YK:n 
turvallisuusneuvoston mandaatti –
tuetaan ankarampia toimenpiteitä tiiviissä 
yhteistyössä Afrikan unionin, Arabiliiton 
ja alueen eri valtioiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 91
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että olisi vahvistettava 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja 
komission sisäisiä rakenteita, osastoja ja 
yksikköjä, joilla vastataan siviilikriiseihin, 
laajennettava niitä ja varsinkin 

Poistetaan.
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järjestettävä ne järkevämmin;
a) kehottaa laajentamaan CPCC-
yksikköä, joka vastaa siviilioperaatioiden 
toiminnallisesta suunnittelusta;
b) uudistaa kehotuksensa, että komission 
henkilöstö, joka on aikaisemmin 
suunnitellut ja ohjelmoinut 
vakausvälineen 3 artiklan mukaisia 
kriisinhallintatoimia, sisällytetään 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
kriisinhallinta- ja 
rauhanrakentamisrakenteisiin, ja 
erityisesti, että aikaisemmat Relex/A2-
virat (12 AD ja 5 AST -virkaa) uusien 
ulkopoliittisen välineiden osastosta 2 
siirretään Euroopan 
ulkosuhdehallintoon; korostaa lisäksi, 
että tämä siirto on edellytyksenä sille, että 
voidaan vapauttaa varaus vastaavasta 
komission talousarvion otsakkeesta;
c) tukee suunniteltua yksikköjen yhteistä 
YTPP-operaatioiden hallintakeskusta eli 
toimielinten välistä yksikköä, johon 
yhdistetään komission yksikkö 3 
(ulkopolitiikan välineiden hallinnon 
YUTP-operaatiot – aiemmin Relex/A3) ja 
CPCC-operaatioiden tukiyksikkö; panee 
merkille, että vapauttamalla edustustojen 
päälliköt hallinnollisista tehtävistä uusi 
toimisto voisi huolehtia siviililuonteisten 
YUTP-operaatioiden (jotka saisivat 
oikeushenkilön aseman) henkilöstö-, 
logistiikka-, hankinta- ja 
rahoitustehtävistä, ja tehostaa toimintaa, 
kun hallinnolliset tehtävät, kuten 
henkilöstön valinta ja palvelukseen 
ottaminen hoidetaan yhteisesti ja 
keskitetään hankintaa ja kaluston 
hallinnointia;

Or. en
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Tarkistus 92
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että olisi vahvistettava 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission 
sisäisiä rakenteita, osastoja ja yksikköjä, 
joilla vastataan siviilikriiseihin,
laajennettava niitä ja varsinkin järjestettävä 
ne järkevämmin;

20. korostaa, että olisi vahvistettava 
Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission 
sisäisiä rakenteita, osastoja ja yksikköjä, 
joilla vastataan sotilaallisiin ja
siviilikriiseihin, laajennettava niitä ja 
varsinkin järjestettävä ne järkevämmin;

Or. en

Tarkistus 93
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a) kehottaa laajentamaan 
rauhanrakentamis-, konfliktinehkäisy ja 
sovitteluyksikköjä ja myöntämään niille 
riittävästi varoja korostaen paikallista 
tietämystä, jota tarvitaan operaatioiden 
suunnitteluun siten, että konfliktin 
perimmäiset syyt ymmärretään, sekä 
pitämään mielessä, että onnistunut 
vastaus kriisitilanteeseen saadaan aikaan 
pitkän aikavälin rauhanrakentamisella 
välittömien toimenpiteiden rinnalla;

Or. en

Tarkistus 94
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – b alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) uudistaa kehotuksensa, että komission 
henkilöstö, joka on aikaisemmin 
suunnitellut ja ohjelmoinut
vakausvälineen 3 artiklan mukaisia 
kriisinhallintatoimia, sisällytetään 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
kriisinhallinta- ja 
rauhanrakentamisrakenteisiin, ja erityisesti, 
että aikaisemmat Relex/A2-virat (12 AD ja 
5 AST -virkaa) uusien ulkopoliittisen 
välineiden osastosta 2 siirretään 
Euroopan ulkosuhdehallintoon; korostaa 
lisäksi, että tämä siirto on edellytyksenä 
sille, että voidaan vapauttaa varaus 
vastaavasta komission talousarvion 
otsakkeesta;

uudistaa kehotuksensa, että ulkopolitiikan 
välineiden hallinto (FPIS), joka 
suunnittelee ja ohjelmoi vakausvälineen 
3 artiklan mukaisia kriisinhallintatoimia, 
sisällytetään Euroopan ulkosuhdehallinnon 
kriisinhallinta- ja 
rauhanrakentamisrakenteisiin, ja korostaa 
lisäksi, että tämä siirto on edellytyksenä 
sille, että voidaan vapauttaa varaus 
vastaavasta komission talousarvion 
otsakkeesta;

Or. en

Tarkistus 95
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) tukee suunniteltua yksikköjen yhteistä
YTPP-operaatioiden hallintakeskusta eli 
toimielinten välistä yksikköä, johon 
yhdistetään komission yksikkö 3
(ulkopolitiikan välineiden hallinnon 
YUTP-operaatiot – aiemmin Relex/A3) ja 
CPCC-operaatioiden tukiyksikkö; panee 
merkille, että vapauttamalla edustustojen 
päälliköt hallinnollisista tehtävistä uusi
toimisto voisi huolehtia siviililuonteisten 
YUTP-operaatioiden (jotka saisivat 
oikeushenkilön aseman) henkilöstö-, 
logistiikka-, hankinta- ja rahoitustehtävistä, 
ja tehostaa toimintaa, kun hallinnolliset 
tehtävät, kuten henkilöstön valinta ja 
palvelukseen ottaminen hoidetaan 

c) tukee sitä, että perustetaan yhteinen
YTPP-operaatioiden hallintakeskus eli 
toimielinten välinen yksikkö, joka 
muodostuu komission yksiköstä 3
(ulkopolitiikan välineiden hallinnon 
YUTP-operaatiot – aiemmin Relex/A3) ja 
CPCC-operaatioiden tukiyksiköstä; panee 
merkille, että uusi keskus vastaa 
siviililuonteisten YUTP-operaatioiden 
henkilöstö-, logistiikka-, hankinta- ja 
rahoitustehtävistä ja vapauttaa 
edustustojen päälliköt osasta 
hallinnollisia tehtäviään sekä varmistaa 
toiminnan tehostamisen, kun hallinnolliset 
tehtävät, kuten henkilöstön valinta ja 
palvelukseen ottaminen hoidetaan 
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yhteisesti ja keskitetään hankintaa ja 
kaluston hallinnointia;

yhteisesti ja keskitetään hankintaa ja 
kaluston hallinnointia;

Or. en

Tarkistus 96
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – c a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c a) toistaa vaatimuksensa luoda 
Euroopan pelastuspalvelujoukot, jotka 
perustuvat yhteisön olemassa olevaan 
pelastuspalvelumekanismiin ja jota 
voidaan käyttää YTPP:n/CPCC:n 
suorittaman riittävän koordinoinnin 
perusteella hätätilanteissa EU:n ulko- ja 
sisäpuolella;

Or. en

Tarkistus 97
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pahoittelee, että siviilikriisinhallinnan 
yleistavoite 2010 -prosessissa saavutetut 
tulokset ovat heikkoja siviilivalmiuksien 
osalta, ja erityisesti sitä, että 
jäsenvaltioiden paperilla lupaaman 
henkilöstön määrän ja tosiasiallisesti 
operaatioissa käytettävissä olevan 
henkilöstön määrän välillä on ristiriita; 
pitää valitettavana vaatimatonta edistystä 
henkilöresurssien koulutuksessa (ei 
yhteisiä normeja, Goalkeeper-
ohjelmistoympäristöön kuuluvaan 

Poistetaan.
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Schoolmaster -koulutusmahdollisuuksien 
ohjelmaan on ladattu vain vähän 
koulutusohjelmia); kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
koordinoituja toimia siviilivalmiuksia 
koskevan kehityksen vauhdittamiseksi 
erityisesti, kun on kyse 
palvelukseenottamisesta, kouluttamisesta 
ja sijoittamisesta tehtäviin;

Or. en

Tarkistus 98
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pahoittelee, että siviilikriisinhallinnan 
yleistavoite 2010 -prosessissa saavutetut 
tulokset ovat heikkoja siviilivalmiuksien 
osalta, ja erityisesti sitä, että 
jäsenvaltioiden paperilla lupaaman 
henkilöstön määrän ja tosiasiallisesti 
operaatioissa käytettävissä olevan 
henkilöstön määrän välillä on ristiriita; 
pitää valitettavana vaatimatonta edistystä 
henkilöresurssien koulutuksessa (ei 
yhteisiä normeja, Goalkeeper-
ohjelmistoympäristöön kuuluvaan 
Schoolmaster -koulutusmahdollisuuksien 
ohjelmaan on ladattu vain vähän 
koulutusohjelmia); kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
koordinoituja toimia siviilivalmiuksia 
koskevan kehityksen vauhdittamiseksi 
erityisesti, kun on kyse 
palvelukseenottamisesta, kouluttamisesta ja 
sijoittamisesta tehtäviin;

21. pahoittelee, että siviilikriisinhallinnan 
yleistavoite 2010 -prosessissa saavutetut 
tulokset ovat heikkoja siviilivalmiuksien 
osalta, ja erityisesti sitä, että 
jäsenvaltioiden paperilla lupaaman 
henkilöstön määrän ja tosiasiallisesti 
operaatioissa käytettävissä olevan 
henkilöstön määrän välillä on ristiriita; 
pitää valitettavana vaatimatonta edistystä 
henkilöresurssien koulutuksessa (ei 
yhteisiä normeja, Goalkeeper-
ohjelmistoympäristöön kuuluvaan 
Schoolmaster -koulutusmahdollisuuksien 
ohjelmaan on ladattu vain vähän 
koulutusohjelmia); kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
koordinoituja toimia siviilivalmiuksia 
koskevan kehityksen vauhdittamiseksi 
erityisesti, kun on kyse 
palvelukseenottamisesta, sukupuolten 
välisestä tasapainosta, kouluttamisesta ja 
sijoittamisesta tehtäviin; korostaa 
erityisesti, että on tärkeää jatkaa toimia 
EU:n tähän asti soveltamien kahden 
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siviilikriisinhallinnan yleistavoitteen 
pohjalta, jotta näihin jäljellä oleviin 
haasteisiin voidaan vastata;

Or. en

Tarkistus 99
Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pahoittelee, että siviilikriisinhallinnan 
yleistavoite 2010 -prosessissa saavutetut 
tulokset ovat heikkoja siviilivalmiuksien 
osalta, ja erityisesti sitä, että 
jäsenvaltioiden paperilla lupaaman 
henkilöstön määrän ja tosiasiallisesti 
operaatioissa käytettävissä olevan 
henkilöstön määrän välillä on ristiriita; 
pitää valitettavana vaatimatonta edistystä 
henkilöresurssien koulutuksessa (ei 
yhteisiä normeja, Goalkeeper-
ohjelmistoympäristöön kuuluvaan 
Schoolmaster -koulutusmahdollisuuksien 
ohjelmaan on ladattu vain vähän 
koulutusohjelmia); kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
koordinoituja toimia siviilivalmiuksia 
koskevan kehityksen vauhdittamiseksi 
erityisesti, kun on kyse 
palvelukseenottamisesta, kouluttamisesta ja 
sijoittamisesta tehtäviin;

21. pahoittelee, että siviilikriisinhallinnan 
yleistavoite 2010 -prosessissa saavutetut 
tulokset ovat heikkoja siviilivalmiuksien 
osalta, ja erityisesti sitä, että 
jäsenvaltioiden paperilla lupaaman 
henkilöstön määrän ja tosiasiallisesti 
operaatioissa käytettävissä olevan 
henkilöstön määrän välillä on ristiriita; 
pitää valitettavana vaatimatonta edistystä 
henkilöresurssien koulutuksessa (ei 
yhteisiä normeja, Goalkeeper-
ohjelmistoympäristöön kuuluvaan 
Schoolmaster -koulutusmahdollisuuksien 
ohjelmaan on ladattu vain vähän 
koulutusohjelmia); kehottaa 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, 
neuvostoa ja jäsenvaltioita toteuttamaan 
koordinoituja toimia siviilivalmiuksia 
koskevan kehityksen vauhdittamiseksi 
erityisesti, kun on kyse 
palvelukseenottamisesta, kouluttamisesta ja 
sijoittamisesta tehtäviin; kehottaa 
perustamaan yhteisön mekanismin, jolla 
tehostetaan siviilivoimavaroja, erityisesti 
koulutusta, ja lisätään siviilihenkilöiden 
osuutta Euroopan turvallisuus- ja 
puolustusakatemiassa; 

Or. en
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Tarkistus 100
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
2 väliotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Turvallisuus ja puolustus Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 101
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toistaa näkemyksensä, jonka kukaan 
uskottavat sotilaalliset valmiudet ovat 
ehdoton edellytys riippumattoman YTPP:n 
ja tehokkaan ja kattavan lähestymistavan 
kannalta ja että niitä voidaan käyttää 
moniin tarkoituksiin - myös 
siviilitarkoituksiin - kun pidetään kiinni 
EU:n periaatteista kansainvälisellä 
foorumilla ja kun tuetaan EU:n 
oikeusjärjestyksen itse määriteltyä 
luonnetta;

22. vahvistaa, että luotettavat ja uskottavat 
sotilaalliset valmiudet ovat ehdoton 
edellytys riippumattoman YTPP:n ja 
tehokkaan ja kattavan lähestymistavan 
kannalta ja että jäsenvaltioiden on 
tarjottava niitä; korostaa edelleen, että 
näitä sotilaallisia voimavaroja voidaan 
käyttää moniin eri tarkoituksiin niitä 
voidaan käyttää moniin tarkoituksiin -
myös siviilitarkoituksiin - kun pidetään 
kiinni EU:n periaatteista kansainvälisellä 
foorumilla ja kun tuetaan EU:n 
oikeusjärjestyksen itse määriteltyä 
luonnetta;

Or. en

Tarkistus 102
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan
uskottavat sotilaalliset valmiudet ovat 
ehdoton edellytys riippumattoman 
YTPP:n ja tehokkaan ja kattavan 
lähestymistavan kannalta ja että niitä 
voidaan käyttää moniin tarkoituksiin -
myös siviilitarkoituksiin - kun pidetään 
kiinni EU:n periaatteista kansainvälisellä 
foorumilla ja kun tuetaan EU:n 
oikeusjärjestyksen itse määriteltyä 
luonnetta;

22. toistaa näkemyksensä, jonka kukaan
uskottavat sotilaalliset valmiudet ovat 
ehdoton edellytys tehokkaan YTPP:n ja 
kattavan lähestymistavan kannalta ja että 
niitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin -
myös siviilitarkoituksiin - kun pidetään 
kiinni EU:n periaatteista kansainvälisellä 
foorumilla ja kun tuetaan EU:n 
oikeusjärjestyksen itse määriteltyä 
luonnetta;

Or. en

Tarkistus 103
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan
uskottavat sotilaalliset valmiudet ovat 
ehdoton edellytys riippumattoman YTPP:n 
ja tehokkaan ja kattavan lähestymistavan 
kannalta ja että niitä voidaan käyttää 
moniin tarkoituksiin - myös 
siviilitarkoituksiin - kun pidetään kiinni 
EU:n periaatteista kansainvälisellä
foorumilla ja kun tuetaan EU:n 
oikeusjärjestyksen itse määriteltyä 
luonnetta;

22. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan
uskottavat ja saatavilla olevat sotilaalliset 
valmiudet ovat ehdoton edellytys 
riippumattoman YTPP:n ja tehokkaan ja 
kattavan lähestymistavan kannalta ja että 
niitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin -
myös siviilitarkoituksiin - kun pidetään 
kiinni EU:n periaatteista kansainvälisellä 
foorumilla ja kun tuetaan EU:n 
oikeusjärjestyksen itse määriteltyä 
luonnetta;

Or. en

Tarkistus 104
Sabine Lösing

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. vaatii aseidenriisuntaa mukaan 
lukien täydellistä ydinaseriisuntaa; torjuu 
asevarustelun kaikenlaisen edistämisen 
kansallisella ja EU:n tasolla;

Or. en

Tarkistus 105
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana suurta eroa 
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 
piinallisiksi pitkittyneitä neuvotteluja 
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 
valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 106
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana suurta eroa
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 
piinallisiksi pitkittyneitä neuvotteluja
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 

23. panee merkille suuren eron
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 
piinallisiksi pitkittyneet neuvottelut
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 



PE460.912v01-00 70/173 AM\861179FI.doc

FI

valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään; valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään;

Or. en

Tarkistus 107
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana suurta eroa 
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 
piinallisiksi pitkittyneitä neuvotteluja 
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 
valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään;

23. pitää valitettavana suurta eroa 
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 
piinallisiksi pitkittyneitä neuvotteluja 
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 
valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään; 
pahoittelee, että yli kahdentoista vuoden 
ajan joukkojen muodostamista koskevissa 
menettelyissä ei ole saatu aikaan mitään 
tosiasiallisia parannuksia YTPP-
operaatioihin käytettävissä olevien 
sotilaallisten voimavarojen määrän ja 
laadun osalta; korostaa tarvetta arvioida 
sotilaallisten voimavarojen parannuksia 
säännöllisesti;

Or. en

Tarkistus 108
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. pitää valitettavana suurta eroa 
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 

23. pitää valitettavana suurta eroa 
jäsenvaltioiden puolustukseen vuosittain 
käyttämien 200 miljardin euron ja EU:n 
käytettävissä olevien varojen välillä ja 
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piinallisiksi pitkittyneitä neuvotteluja 
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 
valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään;

piinallisiksi pitkittyneitä neuvotteluja 
joukkojen muodostamiseksi EU:n 
sotilasoperaatiota varten, samalla kun 
valmiuksia ja henkilöstöä vähennetään; 
huomauttaa, että epäsuhde ulkomaisten 
pyyntöjen määrän kasvun ja 
jäsenvaltioiden unionin saataville 
asettamien voimavarojen välillä on yhä 
suurempi;

Or. en

Tarkistus 109
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee huolestuneena merkille, että 
talouden nykyinen tiukkuus voi johtaa 
leikkauksiin, joista ei sovita unionin 
tasolla, ja jatkuvaan päällekkäisyyteen, 
joka saattaa asettaa YTPP:n sellaisenaan 
kyseenalaiseksi; ottaa huomioon, että 
lopputuloksena pitäisi olla se, että 
jäsenvaltioita pusketaan kohti älykkäämpää 
puolustusmenojen käyttöä niin, että 
jäsenvaltiot kokoavat yhteen ja jakavat 
suuremman osan puolustusvalmiuksista 
ja talousarvioista ja soveltavat yhteisiä 
vaatimuksia ja saavuttavat siten 
paremman turvallisuuden kansalaisilleen;

24. panee merkille, että talouden nykyinen 
tiukkuus voi johtaa leikkauksiin, joista ei 
sovita unionin tasolla, ja jatkuvaan 
päällekkäisyyteen, joka saattaa asettaa 
YTPP:n sellaisenaan kyseenalaiseksi; ottaa 
huomioon, että lopputuloksena pitäisi olla 
se, että jäsenvaltioita pusketaan kohti 
älykkäämpää puolustusmenojen käyttöä;

Or. en

Tarkistus 110
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
24 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee huolestuneena merkille, että 
talouden nykyinen tiukkuus voi johtaa 
leikkauksiin, joista ei sovita unionin 
tasolla, ja jatkuvaan päällekkäisyyteen, 
joka saattaa asettaa YTPP:n sellaisenaan 
kyseenalaiseksi; ottaa huomioon, että 
lopputuloksena pitäisi olla se, että 
jäsenvaltioita pusketaan kohti 
älykkäämpää puolustusmenojen käyttöä
niin, että jäsenvaltiot kokoavat yhteen ja 
jakavat suuremman osan 
puolustusvalmiuksista ja talousarvioista 
ja soveltavat yhteisiä vaatimuksia ja 
saavuttavat siten paremman turvallisuuden 
kansalaisilleen;

24. panee merkille, että talouden nykyinen 
tiukkuus voi johtaa leikkauksiin, joista ei 
sovita unionin tasolla ja että tarpeettomat 
häiriötekijät, kuten YTTP sellaisenaan
voidaan asettaa kyseenalaiseksi; ottaa 
huomioon, että lopputuloksena pitäisi olla 
se, että jäsenvaltioita kannustetaan 
älykkäämpään puolustusmenojen käyttöön
niin, että ne saavuttavat synergiaetuja, 
joilla vastataan niiden 
puolustusvalmiuksia, talousarviota ja 
vaatimuksia koskeviin puutteisiin, ja että 
ne saavuttavat siten paremman 
turvallisuuden kansalaisilleen;

Or. en

Tarkistus 111
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee huolestuneena merkille, että 
talouden nykyinen tiukkuus voi johtaa 
leikkauksiin, joista ei sovita unionin 
tasolla, ja jatkuvaan päällekkäisyyteen, 
joka saattaa asettaa YTPP:n sellaisenaan 
kyseenalaiseksi; ottaa huomioon, että 
lopputuloksena pitäisi olla se, että 
jäsenvaltioita pusketaan kohti älykkäämpää 
puolustusmenojen käyttöä niin, että 
jäsenvaltiot kokoavat yhteen ja jakavat 
suuremman osan puolustusvalmiuksista ja 
talousarvioista ja soveltavat yhteisiä 
vaatimuksia ja saavuttavat siten paremman 
turvallisuuden kansalaisilleen;

24. panee huolestuneena merkille, että 
talouden nykyinen tiukkuus voi johtaa 
leikkauksiin, joista ei sovita unionin 
tasolla, ja jatkuvaan päällekkäisyyteen, 
joka saattaa asettaa YTPP:n sellaisenaan 
kyseenalaiseksi; ottaa huomioon, että 
lopputuloksena pitäisi olla se, että 
jäsenvaltioita pusketaan kohti älykkäämpää 
puolustusmenojen käyttöä niin, että 
jäsenvaltiot kokoavat yhteen ja jakavat 
suuremman osan puolustusvalmiuksista ja 
talousarvioista ja soveltavat yhteisiä 
vaatimuksia ja saavuttavat siten paremman 
turvallisuuden kansalaisilleen; kehottaa 
jäsenvaltioita pyrkimään 
puolustusbudjeteissaan laajempaan 
avoimuuteen;
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Or. en

Tarkistus 112
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee huolestuneena merkille, että 
talouden nykyinen tiukkuus voi johtaa 
leikkauksiin, joista ei sovita unionin 
tasolla, ja jatkuvaan päällekkäisyyteen, 
joka saattaa asettaa YTPP:n sellaisenaan 
kyseenalaiseksi; ottaa huomioon, että 
lopputuloksena pitäisi olla se, että 
jäsenvaltioita pusketaan kohti älykkäämpää
puolustusmenojen käyttöä niin, että 
jäsenvaltiot kokoavat yhteen ja jakavat 
suuremman osan puolustusvalmiuksista ja 
talousarvioista ja soveltavat yhteisiä 
vaatimuksia ja saavuttavat siten paremman 
turvallisuuden kansalaisilleen;

24. panee huolestuneena merkille, että 
talouden nykyinen tiukkuus voi johtaa 
leikkauksiin kansallisissa 
puolustusbudjeteissa, joista ei sovita 
unionin tasolla, ja jatkuvaan 
päällekkäisyyteen, joka saattaa asettaa 
YTPP:n sellaisenaan kyseenalaiseksi; ottaa 
huomioon, että toivottavana tuloksena 
pitäisi olla se, että jäsenvaltioita pusketaan 
kohti älykkäämpää puolustusmenojen 
käyttöä niin, että jäsenvaltiot kokoavat 
yhteen ja jakavat suuremman osan 
puolustusvalmiuksista ja talousarvioista ja 
soveltavat yhteisiä vaatimuksia ja 
saavuttavat siten paremman turvallisuuden 
kansalaisilleen sekä tarjoavat enemmän 
mahdollisuuksia Euroopan teollisuudelle 
ja työpaikkojen luomiselle;

Or. en

Tarkistus 113
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. palauttaa mieliin, että YUTP:n ja 
YTPP:n pitäisi EU:n sotilas- ja 
siviilivalmiuksien vahvistamisen lisäksi 
johtaa aseidenriisuntaan sekä pienaseista 
ja kevyistä aseista aina ydinkärkiä ja 
ohjuksia koskevaan asesulkuun; kehottaa 
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varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
pitämään tätä politiikkaa painopisteenä 
edistämällä uudenlaisia ennakoivia 
toimenpiteitä, joilla vastataan 
maamiinoja, rypäleammuksia, 
köyhdytettyä uraania sisältäviä 
ammuksia, pienaseita ja kevyitä aseita, 
biologisia, kemiallisia 
joukkotuhoydinaseita sekä niiden 
hankintaa koskeviin kysymyksiin; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa tiedottamaan vuosittain 
Euroopan parlamentille vuoden 2010 
ydinsulkusopimuksen 
tarkistuskonferenssin ja sen 
aseidenriisuntaa ja asesulkua koskevan 
toimintasuunnitelman toimeenpanosta; 

Or. en

Tarkistus 114
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pitää valitettavana EU:n 
puolustusohjelmien yleistä 
päällekkäisyyttä, esimerkiksi yli 20:tä 
panssariajoneuvo-ohjelmaa, kuutta erilaista 
hyökkäyssukellusveneohjelmaa, viittä 
ilmatorjuntaohjusohjelmaa ja kolmea 
taistelulentokoneohjelmaa, sekä 
päällekkäisyyden seurauksia eli sitä, että ei 
saavuteta mittakaavaetua, että tuhlataan 
taloudellisia voimavaroja ja että Euroopan 
puolustuskaluston hinnat nousevat;

25. pitää valitettavana EU:n 
puolustusohjelmien yleistä 
päällekkäisyyttä, esimerkiksi yli 20:tä 
panssariajoneuvo-ohjelmaa, kuutta erilaista 
hyökkäyssukellusveneohjelmaa, viittä 
ilmatorjuntaohjusohjelmaa ja kolmea 
taistelulentokoneohjelmaa, sekä 
päällekkäisyyden seurauksia eli sitä, että ei 
saavuteta mittakaavaetua, että tuhlataan 
taloudellisia voimavaroja ja että Euroopan 
puolustuskaluston hinnat nousevat; katsoo 
lisäksi, että tämä aiheuttaa edelleen 
hajanaisuutta Euroopan puolustuksen 
teollisessa ja teknisessä perustassa, 
haittaa koko Euroopan turvallisuuteen 
liittyvien teollisuudenalojen kilpailukykyä 
ja siten vaarantaa teknisen johtoaseman 
ja työllisyyden; 
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Or. en

Tarkistus 115
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. pitää valitettavana EU:n 
puolustusohjelmien yleistä 
päällekkäisyyttä, esimerkiksi yli 20:tä 
panssariajoneuvo-ohjelmaa, kuutta erilaista 
hyökkäyssukellusveneohjelmaa, viittä 
ilmatorjuntaohjusohjelmaa ja kolmea 
taistelulentokoneohjelmaa, sekä 
päällekkäisyyden seurauksia eli sitä, että ei 
saavuteta mittakaavaetua, että tuhlataan 
taloudellisia voimavaroja ja että Euroopan 
puolustuskaluston hinnat nousevat;

25. pitää valitettavana EU:n 
puolustusohjelmien yleistä 
päällekkäisyyttä, esimerkiksi kahta kallista 
kansallista ydinohjelmaa, yli 20:tä 
panssariajoneuvo-ohjelmaa, kuutta erilaista 
hyökkäyssukellusveneohjelmaa, viittä 
ilmatorjuntaohjusohjelmaa ja kolmea 
taistelulentokoneohjelmaa, sekä 
päällekkäisyyden seurauksia eli sitä, että ei 
saavuteta mittakaavaetua, että tuhlataan 
taloudellisia voimavaroja ja että Euroopan 
puolustuskaluston hinnat nousevat;

Or. en

Tarkistus 116
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän 
aikavälin rauharakentamistoimia ja 
ennen kaikkea varmistettava unionin 

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä Naton alaisuudessa 
ja että olisi vältettävä unionin aseman 
heikkeneminen maailmassa;
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strateginen riippumattomuus ja vältettävä 
unionin aseman heikkeneminen 
maailmassa; kehottaa kansallisia 
parlamentteja käynnistämään 
asianmukaisen yhteisen aloitteen 
institutionaalisten kumppaniensa kanssa 
ja kehottaa järjestämään Eurooppa-
neuvoston ylimääräisen kokouksen, jossa 
keskitytään unionin puolustukseen; 
kehottaa jälleen laatimaan Euroopan 
puolustusta koskevan valkoisen kirjan;

Or. en

Tarkistus 117
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 
rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin strateginen 
riippumattomuus ja vältettävä unionin 
aseman heikkeneminen maailmassa; 
kehottaa kansallisia parlamentteja 
käynnistämään asianmukaisen yhteisen 
aloitteen institutionaalisten 
kumppaniensa kanssa ja kehottaa 
järjestämään Eurooppa-neuvoston 
ylimääräisen kokouksen, jossa 
keskitytään unionin puolustukseen; 
kehottaa jälleen laatimaan Euroopan 
puolustusta koskevan valkoisen kirjan;

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 
rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin strateginen 
riippumattomuus ja vältettävä unionin 
aseman heikkeneminen maailmassa;
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Or. en

Tarkistus 118
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 
rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin strateginen 
riippumattomuus ja vältettävä unionin 
aseman heikkeneminen maailmassa; 
kehottaa kansallisia parlamentteja 
käynnistämään asianmukaisen yhteisen 
aloitteen institutionaalisten kumppaniensa 
kanssa ja kehottaa järjestämään Eurooppa-
neuvoston ylimääräisen kokouksen, jossa 
keskitytään unionin puolustukseen; 
kehottaa jälleen laatimaan Euroopan 
puolustusta koskevan valkoisen kirjan;

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja huolehtia pitkän 
aikavälin rauharakentamistoimista ja 
ennen kaikkea varmistettava unionin 
strateginen riippumattomuus ja vältettävä 
unionin aseman heikkeneminen 
maailmassa; kehottaa kansallisia 
parlamentteja käynnistämään 
asianmukaisen yhteisen aloitteen 
institutionaalisten kumppaniensa kanssa ja 
kehottaa järjestämään Eurooppa-neuvoston 
ylimääräisen kokouksen, jossa keskitytään 
unionin turvallisuuteen ja puolustukseen; 
kehottaa jälleen laatimaan Euroopan 
turvallisuutta ja puolustusta koskevan 
valkoisen kirjan;

Or. en

Tarkistus 119
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 
rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin strateginen 
riippumattomuus ja vältettävä unionin 
aseman heikkeneminen maailmassa; 
kehottaa kansallisia parlamentteja 
käynnistämään asianmukaisen yhteisen 
aloitteen institutionaalisten kumppaniensa 
kanssa ja kehottaa järjestämään Eurooppa-
neuvoston ylimääräisen kokouksen, jossa 
keskitytään unionin puolustukseen; 
kehottaa jälleen laatimaan Euroopan 
puolustusta koskevan valkoisen kirjan;

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 
rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin strateginen 
riippumattomuus; kehottaa kansallisia 
parlamentteja käynnistämään 
asianmukaisen yhteisen aloitteen 
institutionaalisten kumppaniensa kanssa ja 
kehottaa järjestämään Eurooppa-neuvoston 
ylimääräisen kokouksen, jossa keskitytään 
unionin puolustukseen; kehottaa jälleen 
laatimaan kiireellisesti Euroopan 
puolustusta koskevan valkoisen kirjan;

Or. en

Tarkistus 120
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 

26. toistaa näkemyksensä, että kaikki 
edellä mainitut ongelmat olisi ratkaistava 
selkeillä pitkän aikavälin yhteisillä 
poliittisilla päätöksillä, joissa käytetään 
täysin hyväksi Lissabonin sopimuksen 
tarjoamia mahdollisuuksia, ja että millä 
tahansa yhteisellä puolustuspolitiikalla, 
jolla pyritään asteittain kohti yhteistä 
puolustusta, on vahvistettava EU:n kykyä 
vastata kriiseihin ja hoitaa pitkän aikavälin 
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rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin strateginen 
riippumattomuus ja vältettävä unionin 
aseman heikkeneminen maailmassa; 
kehottaa kansallisia parlamentteja 
käynnistämään asianmukaisen yhteisen 
aloitteen institutionaalisten kumppaniensa 
kanssa ja kehottaa järjestämään Eurooppa-
neuvoston ylimääräisen kokouksen, jossa 
keskitytään unionin puolustukseen; 
kehottaa jälleen laatimaan Euroopan 
puolustusta koskevan valkoisen kirjan;

rauharakentamistoimia ja ennen kaikkea 
varmistettava unionin toimintavalmius ja 
vältettävä unionin aseman heikkeneminen 
maailmassa; kehottaa kansallisia 
parlamentteja käynnistämään 
asianmukaisen yhteisen aloitteen 
institutionaalisten kumppaniensa kanssa ja 
kehottaa järjestämään Eurooppa-neuvoston 
ylimääräisen kokouksen, jossa keskitytään 
unionin puolustukseen; kehottaa jälleen 
laatimaan Euroopan puolustusta koskevan 
valkoisen kirjan;

Or. en

Tarkistus 121
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. toistaa kehotuksensa Euroopan 
puolustusta koskevasta valkoisesta 
kirjasta, joka perustuu kaikkien 
jäsenvaltioiden kansallisiin puolustus- ja 
turvallisuuskertomuksiin, joille 
vahvistetaan yhteinen malli ja joiden 
avulla voidaan suoraan verrata nykyisten 
voimavarojen vahvuuksia ja heikkouksia 
sekä valmiussuunnitelmia; vaatii, että 
tästä valkoisesta kirjasta keskustellaan 
vuoden 2012 aikana Eurooppa-neuvoston 
ylimääräisessä keskustelussa ja että sitä 
käsitellään Euroopan parlamentissa sekä 
Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien kesken; 

Or. en
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Tarkistus 122
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita 
tukemaan Euroopan puolustusvirastoa 
EU:n asiantuntijavirastona, jonka 
tehtävänä on tunnistaa ja kehittää 
puolustusalan valmiuksia 
kriisinhallinnan alalla sekä edistää ja 
kehittää Euroopan 
puolustusmateriaalialan yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 123
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa;

27. panee merkille, että Ranskan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
2. marraskuuta 2010 tekemä sopimus 
luotiin Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen puitteiden ulkopuolella ja 
ilman, että otettiin huomioon sen 
määräyksiä puolustusalan pysyvästä 
rakenteellisesta yhteistyöstä; toivoo 
kuitenkin, että tämä Ranskan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan viimeisin 
yhteistyöyritys voi toimia katalysaattorina 
unionin tason kehitykselle, jossa otetaan 
huomioon unionin institutionaaliset 
puitteet ja loogiset vaatimukset 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä, 
yhteentoimivuudesta ja
kustannustehokkuudesta;

Or. en
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Tarkistus 124
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa;

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä, Pohjoismaiden 
puolustusyhteistyön ja Suomen, Viron ja 
Venäjän välisen Suomenlahden 
valvontajärjestelmän, ja toivoo, että ne 
voivat toimia katalysaattorina unionin 
tason kehitykselle, jossa otetaan huomioon 
ne institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa;

Or. en

Tarkistus 125
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa;

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa; 
korostaa, että Euroopan 
puolustusvirastolla voisi olla tukitehtävä 
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tässä yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 126
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa;

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa, 
kuten Euroopan puolustusvirasto 
suositteli;

Or. en

Tarkistus 127
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
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yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa; yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa; 
katsoo, että tämä kahdenvälinen aloite 
saattaa vaikeuttaa entisestään yhteistyötä 
Gentin tai Weimarin aloitteen puitteissa; 
kehottaa Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitusta sitoutumaan 
tuleviin eurooppalaisiin monenvälisiin 
tietojen jakamista koskeviin järjestelyihin 
kaikista kahdenvälisistä 
yhteistyöhankkeista lukuun ottamatta 
niitä, joissa on kyse ydinaseista, 
lentotukialuksista ja sukellusveneistä; 

Or. en

Tarkistus 128
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa;

27. panee merkille Ranskan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan 2. marraskuuta 2010 
tekemän aloitteen turvallisuus- ja 
puolustusyhteistyöstä ja toivoo, että aloite 
voi toimia katalysaattorina unionin tason 
kehitykselle, jossa otetaan huomioon ne 
institutionaaliset puitteet ja vaatimus 
teknologisesta, teollisesta ja 
toiminnallisesta järkiperäistämisestä ja 
yhdentymisestä, joista aloite sai alkunsa; 
katsoo, että vaikka Ranskan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan 
puolustusyhteistyön taustalla ei ole 
pyrkimys merkittävämmästä 
eurooppalaisesta puolustusvalmiudesta, 
sen avulla pitäisi tarjota 
etenemissuunnitelma tehokkaampaan 
eurooppalaiseen puolustusyhteistyöhön, 
joka perustuu voimavarojen 
suunnitteluun ja keskinäiseen 
riippuvuussuhteeseen;

Or. en
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Tarkistus 129
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
paitsi poliittinen välttämättömyys myös 
oikeudellinen velvoite   siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä 
"jäsenvaltiot voivat aloittaa"); kehottaa 
neuvostoa ja jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja siis 
määrittelemään ilman lisäviivytyksiä 
PESCOn tavoitteet ja sisällön ja ottamaan 
jäsenvaltiot mukaan mahdollisimman 
laaja-alaisesti, sekä etenkin arvioimaan, 
olisiko suositeltavaa, että toteuttaminen 
tapahtuu vaihtelevan geometrian 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 130
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
paitsi poliittinen välttämättömyys myös 
oikeudellinen velvoite – siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä 
"jäsenvaltiot voivat aloittaa"); kehottaa 
neuvostoa ja jäsenvaltioita määrittelemään 
ilman lisäviivytyksiä PESCOn tavoitteet ja 

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO) on myös väline, jolla 
edistetään YTPP:n valmiuksien parempaa 
käyttöä ja jolla vältetään jäsenvaltioiden 
välisen yksimielisyyden puute; kehottaa 
neuvostoa ja jäsenvaltioita määrittelemään 
ilman lisäviivytyksiä PESCOn tavoitteet ja 
sisällön ja ottamaan jäsenvaltiot mukaan 
mahdollisimman laaja-alaisesti, sekä 
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sisällön ja ottamaan jäsenvaltiot mukaan 
mahdollisimman laaja-alaisesti, sekä 
etenkin arvioimaan, olisiko suositeltavaa, 
että toteuttaminen tapahtuu vaihtelevan 
geometrian mukaisesti;

etenkin arvioimaan, olisiko suositeltavaa, 
että toteuttaminen tapahtuu vaihtelevan 
geometrian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 131
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
paitsi poliittinen välttämättömyys myös
oikeudellinen velvoite – siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä "jäsenvaltiot 
voivat aloittaa"); kehottaa neuvostoa ja 
jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja siis määrittelemään 
ilman lisäviivytyksiä PESCOn tavoitteet ja 
sisällön ja ottamaan jäsenvaltiot mukaan 
mahdollisimman laaja-alaisesti, sekä 
etenkin arvioimaan, olisiko suositeltavaa, 
että toteuttaminen tapahtuu vaihtelevan 
geometrian mukaisesti;

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
oikeudellinen velvoite – siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä "jäsenvaltiot 
voivat aloittaa"); kehottaa neuvostoa ja 
jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja siis määrittelemään 
ilman lisäviivytyksiä PESCOn tavoitteet ja 
sisällön ja ottamaan jäsenvaltiot mukaan 
mahdollisimman laaja-alaisesti, sekä 
etenkin arvioimaan, olisiko suositeltavaa, 
että toteuttaminen tapahtuu vaihtelevan 
geometrian mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 132
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö, sellaisena kuin se vahvistetaan
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määrätään perustamissopimuksessa, on 
paitsi poliittinen välttämättömyys myös
oikeudellinen velvoite – siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä 
"jäsenvaltiot voivat aloittaa"); kehottaa 
neuvostoa ja jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja siis 
määrittelemään ilman lisäviivytyksiä 
PESCOn tavoitteet ja sisällön ja ottamaan 
jäsenvaltiot mukaan mahdollisimman 
laaja-alaisesti, sekä etenkin arvioimaan, 
olisiko suositeltavaa, että toteuttaminen 
tapahtuu vaihtelevan geometrian 
mukaisesti;

perustamissopimuksessa, on poliittinen 
välttämättömyys ja että sillä myös
tarjotaan oikeudellisia takeita ja 
velvoitteita; kehottaa neuvostoa ja 
jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja hyödyntämään 
puolustusalaa koskevaa valkoista kirjaa 
määritelläkseen sotilasalan tehostetun 
yhteistyön, johon osallistuvat kaikki 
jäsenvaltiot, jotka osoittautuvat olevansa 
poliittisesti valmiita ja sotilaallisesti 
kykeneviä, tavoitteet ja sisällön;

Or. en

Tarkistus 133
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
paitsi poliittinen välttämättömyys myös 
oikeudellinen velvoite – siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä 
"jäsenvaltiot voivat aloittaa"); kehottaa
neuvostoa ja jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja siis
määrittelemään ilman lisäviivytyksiä
PESCOn tavoitteet ja sisällön ja ottamaan 
jäsenvaltiot mukaan mahdollisimman laaja-
alaisesti, sekä etenkin arvioimaan, olisiko 
suositeltavaa, että toteuttaminen tapahtuu 
vaihtelevan geometrian mukaisesti;

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
poliittinen välttämättömyys, ja siinä 
kehotetaan neuvostoa ja jäsenvaltioita 
määrittelemään PESCOn tavoitteet, 
edellytykset ja sisällön ja ottamaan 
jäsenvaltiot mukaan mahdollisimman laaja-
alaisesti;

Or. en
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Tarkistus 134
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. painottaa, että pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö (PESCO), sellaisena kuin siitä 
määrätään perustamissopimuksessa, on 
paitsi poliittinen välttämättömyys myös 
oikeudellinen velvoite – siis ei vaihtoehto 
("jäsenvaltiot aloittavat" eikä "jäsenvaltiot 
voivat aloittaa"); kehottaa neuvostoa ja 
jäsenvaltioita noudattamaan 
perustamissopimusta ja siis määrittelemään 
ilman lisäviivytyksiä PESCOn tavoitteet ja 
sisällön ja ottamaan jäsenvaltiot mukaan 
mahdollisimman laaja-alaisesti, sekä 
etenkin arvioimaan, olisiko suositeltavaa, 
että toteuttaminen tapahtuu vaihtelevan 
geometrian mukaisesti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 135
Luis Yáñez-Barnuevo García

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. katsoo, että taloudellisen kriisin 
aikana, jolloin jäsenvaltioiden on 
leikattava huomattavasti puolustukseen 
tarkoitettuja varoja, pysyvä 
yhteistyömekanismi voisi edistää 
yhdentymisprosessin solidaarista ja jaloa 
näkemystä, mikä parantaa 
puolustusrakenteiden tehokkuutta ja 
toimivuutta ja auttaa saavuttamaan 
todellisia synergioita;

Or. es
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Tarkistus 136
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että puolustusministerien roolia 
on vahvistettava sekä neuvoston 
ulkopoliittisessa kokoonpanossa että 
Euroopan puolustusvirastossa; vaatii 
lisäämään kokousten lukumäärää 
nykyisestä;

29. katsoo, että puolustusministerien roolia
on vahvistettava sekä neuvoston 
ulkopoliittisessa kokoonpanossa että 
Euroopan puolustusvirastossa; vahvistaa 
sen vuoksi, että puolustusasioiden 
neuvoston perustaminen ulkoasioiden 
neuvoston yhteyteen on hyödyllistä;

Or. en

Tarkistus 137
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että puolustusministerien roolia 
on vahvistettava sekä neuvoston 
ulkopoliittisessa kokoonpanossa että 
Euroopan puolustusvirastossa; vaatii 
lisäämään kokousten lukumäärää 
nykyisestä;

29. katsoo, että puolustusministerien roolia 
on vahvistettava ulkoasioiden neuvoston 
kokoonpanossa;

Or. en

Tarkistus 138
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
29 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. katsoo, että puolustusministerien roolia 
on vahvistettava sekä neuvoston 
ulkopoliittisessa kokoonpanossa että 
Euroopan puolustusvirastossa; vaatii 
lisäämään kokousten lukumäärää 
nykyisestä;

29. katsoo, että puolustusministerien roolia 
on vahvistettava sekä neuvoston 
ulkopoliittisessa kokoonpanossa että 
Euroopan puolustusvirastossa;

Or. en

Tarkistus 139
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suosittaa, että mietittäisiin vakavasti, 
mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen todellinen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti, 
ja käsiteltäisiin ratkaisemattomat 
ongelmat täytäntöönpanoa koskevissa 
määräyksissä, jotka poistettiin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
luonnoksesta; kehottaa laatimaan 
poliittiset suuntaviivat, etenkin siksi, että 
muutetun Brysselin sopimuksen (WEU) 
voimassaolo päättyi äskettäin;

30. suosittaa, että valkoisessa kirjassa ja 
sen seurannassa mietittäisiin vakavasti, 
mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti;

Or. en

Tarkistus 140
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suosittaa, että mietittäisiin vakavasti, 30. suosittaa, että mietittäisiin vakavasti, 
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mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen todellinen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti, 
ja käsiteltäisiin ratkaisemattomat 
ongelmat täytäntöönpanoa koskevissa 
määräyksissä, jotka poistettiin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
luonnoksesta; kehottaa laatimaan 
poliittiset suuntaviivat, etenkin siksi, että 
muutetun Brysselin sopimuksen (WEU) 
voimassaolo päättyi äskettäin;

mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti, 
kuten määritellään Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 42 artiklan 
7 kohdassa; kehottaa laatimaan poliittiset 
suuntaviivat, etenkin siksi, että muutetun 
Brysselin sopimuksen (WEU) voimassaolo 
päättyi äskettäin;

Or. en

Tarkistus 141
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suosittaa, että mietittäisiin vakavasti, 
mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen todellinen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti, 
ja käsiteltäisiin ratkaisemattomat ongelmat 
täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä, 
jotka poistettiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
luonnoksesta; kehottaa laatimaan poliittiset 
suuntaviivat, etenkin siksi, että muutetun 
Brysselin sopimuksen (WEU) voimassaolo 
päättyi äskettäin;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 142
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
30 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. suosittaa, että mietittäisiin vakavasti, 
mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen todellinen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti, 
ja käsiteltäisiin ratkaisemattomat ongelmat 
täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä, 
jotka poistettiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
luonnoksesta; kehottaa laatimaan poliittiset 
suuntaviivat, etenkin siksi, että muutetun 
Brysselin sopimuksen (WEU) voimassaolo 
päättyi äskettäin;

30. suosittaa, että mietittäisiin vakavasti, 
mikä on keskinäisen avunannon 
lausekkeen todellinen vaikutus, jos jonkin 
jäsenvaltion aluetta loukataan aseellisesti, 
ja käsiteltäisiin ratkaisemattomat ongelmat 
täytäntöönpanoa koskevissa määräyksissä, 
jotka poistettiin Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
luonnoksesta; kehottaa laatimaan poliittiset 
suuntaviivat, etenkin siksi, että muutetun 
Brysselin sopimuksen (WEU) voimassaolo 
päättyi äskettäin; torjuu sen, että otetaan
käyttöön YTPP:n ydinaseulottuvuus, ja 
vastustaa tämän vuoksi sitä, että 
Yhdistyneen kuningaskunnan tai 
Ranskan ydinaseet yhdistetään 
keskinäisen avunannon lausekkeeseen;

Or. en

Tarkistus 143
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. toteaa, että YTPP:n kehityksessä on 
tullut nyt aika, jolloin poliittisten ja 
institutionaalisten saavutusten on saatava 
seurakseen sotilaallisia valmiuksia 
koskevia käytännön saavutuksia; 
korostaa, että Lissabonin sopimuksen 
määräykset tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia edistää näiden 
valmiuksien kehittämistä ja luoda 
asteittain kehys EU:n
puolustuspolitiikalle, ja katsoo, että 
kyseiset määräykset on otettava 
mahdollisimman pian tehokkaaseen 
käyttöön;

31. toteaa, että YTPP:n kehityksessä ei 
poliittisista ja institutionaalisista 
saavutuksista huolimatta esiinny 
poliittista tahtoa, jonka perusteella 
varmistetaan konkreettiset sotilaalliset 
valmiudet EU:n tasolla;
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Or. en

Tarkistus 144
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
31 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31. toteaa, että YTPP:n kehityksessä on 
tullut nyt aika, jolloin poliittisten ja 
institutionaalisten saavutusten on saatava 
seurakseen sotilaallisia valmiuksia 
koskevia käytännön saavutuksia; korostaa, 
että Lissabonin sopimuksen määräykset 
tarjoavat suuria mahdollisuuksia edistää 
näiden valmiuksien kehittämistä ja luoda 
asteittain kehys EU:n puolustuspolitiikalle, 
ja katsoo, että kyseiset määräykset on 
otettava mahdollisimman pian 
tehokkaaseen käyttöön;

31. toteaa, että YTPP:n kehityksessä on 
tullut nyt aika, jolloin poliittisten ja 
institutionaalisten saavutusten on saatava 
seurakseen siviili- ja sotilaallisia 
valmiuksia koskevia käytännön 
saavutuksia; korostaa, että Lissabonin 
sopimuksen määräykset tarjoavat suuria 
mahdollisuuksia edistää näiden 
valmiuksien kehittämistä ja luoda asteittain 
kehys EU:n puolustuspolitiikalle, ja katsoo, 
että kyseiset määräykset on otettava 
mahdollisimman pian tehokkaaseen 
käyttöön;

Or. en

Tarkistus 145
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. pahoittelee siviilikriisinhallinnan 
resurssipulaa; korostaa tarvetta 
koulutuksen, osaamisen ja strategisen 
tason suunnittelun jatkuvaan 
kehittämiseen, jossa otetaan paremmin 
huomioon kentän realiteetit; palauttaa 
mieliin siviiliväestön asiantuntemuksen 
suunnittelun toteutus- ja 
hallinnointivaiheessa ja 
siviilikriisinhallinnan operaatioiden 
toteutuksessa; neuvoo Euroopan 
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ulkosuhdehallintoa pyrkimään jatkuvasti 
parantamaan siviilikriisinhallinnan 
työntekijöiden työoloja ja panostamaan 
heidän ammatilliseen hyvinvointiinsa ja 
turvallisuuteensa;

Or. en

Tarkistus 146
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita täysin 
sitoutumaan sellaisten kestävien 
sotilaallisten valmiuksien tarjoamiseen,
jotka vastaavat nykyistä laatunäkökohtia 
korostavaa trendiä; kannattaa Gentissä 
pidetyssä puolustusministerien 
epävirallisessa kokouksessa ja Saksan ja 
Ruotsin asiakirjassa sekä Weimarin 
aloitteessa esitettyjä pyyntöjä ja kehottaa 
käynnistämään operatiivisen vaiheen 
viipymättä noudattaen joulukuussa 2010 
kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa 
puolustusministerit sopivat, että Euroopan 
puolustusviraston olisi tehostettava työtään 
sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla 
sotilaallisia valmiuksia voidaan jakaa ja 
käyttää yhdessä; kehottaa puolustusvirastoa 
luettelemaan potentiaaliset uudet 
yhteistyöhankkeet (esimerkiksi sellaisilla 
aloilla kuin satelliittiviestintä, 
lääketieteellinen tuki ja merisotilaallinen 
logistiikka), jotta voidaan välttää 
kustannusten kahdentumista ja lisätä 
yhteentoimivuutta;

32. kehottaa jäsenvaltioita täysin 
sitoutumaan sellaisten kestävien 
sotilaallisten valmiuksien tarjoamiseen, 
jotka vastaavat nykyistä laatunäkökohtia 
korostavaa trendiä; kannattaa Gentissä 
pidetyssä puolustusministerien 
epävirallisessa kokouksessa ja Saksan ja 
Ruotsin asiakirjassa sekä Weimarin 
aloitteessa esitettyjä pyyntöjä ja kehottaa 
käynnistämään operatiivisen vaiheen 
viipymättä noudattaen joulukuussa 2010 
kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa 
puolustusministerit sopivat, että Euroopan 
puolustusviraston olisi tehostettava työtään 
sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla 
sotilaallisia valmiuksia voidaan jakaa ja 
käyttää yhdessä; korostaa, että tämä uusi 
valmiuksien kehittämistä koskeva 
lähestymistapa on saatava menestymään; 
kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan 
joulukuun 2010 Eurooppa-neuvoston 
asettamaa määräaikaa; muistuttaa, että 
EU:n kunkin 27 valtion asevoimien 
komentajille on annettu tehtäväksi 
arvioida valmiuksiaan toukokuuhun 2011 
saakka, että EU:n sotilasesikunnalle on 
annettu tehtäväksi käyttää näitä tietoja 
katsauksen antamiseen vuoden 2011 
puoliväliin mennessä ja että EU:n 
puolustusministerit tekevät lopulliset 
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päätelmät tämän vuoden loppuun 
mennessä; kehottaa puolustusvirastoa 
tekemään tästä uudesta aloitteesta 
painopistealueensa ja luettelemaan 
potentiaaliset uudet yhteistyöhankkeet 
(esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin 
satelliittiviestintä, lääketieteellinen tuki ja 
merisotilaallinen logistiikka), jotta voidaan 
välttää kustannusten kahdentumista ja 
lisätä yhteentoimivuutta;

Or. en

Tarkistus 147
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita täysin 
sitoutumaan sellaisten kestävien 
sotilaallisten valmiuksien tarjoamiseen, 
jotka vastaavat nykyistä laatunäkökohtia 
korostavaa trendiä; kannattaa Gentissä 
pidetyssä puolustusministerien 
epävirallisessa kokouksessa ja Saksan ja 
Ruotsin asiakirjassa sekä Weimarin 
aloitteessa esitettyjä pyyntöjä ja kehottaa 
käynnistämään operatiivisen vaiheen 
viipymättä noudattaen joulukuussa 2010 
kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa 
puolustusministerit sopivat, että Euroopan 
puolustusviraston olisi tehostettava työtään 
sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla 
sotilaallisia valmiuksia voidaan jakaa ja 
käyttää yhdessä; kehottaa puolustusvirastoa 
luettelemaan potentiaaliset uudet 
yhteistyöhankkeet (esimerkiksi sellaisilla 
aloilla kuin satelliittiviestintä, 
lääketieteellinen tuki ja merisotilaallinen 
logistiikka), jotta voidaan välttää 
kustannusten kahdentumista ja lisätä 
yhteentoimivuutta;

32. kehottaa jäsenvaltioita täysin 
sitoutumaan sellaisten kestävien 
sotilaallisten valmiuksien tarjoamiseen, 
jotka vastaavat nykyistä laatunäkökohtia 
korostavaa trendiä; kannattaa Gentissä 
pidetyssä puolustusministerien 
epävirallisessa kokouksessa ja Saksan ja 
Ruotsin asiakirjassa sekä Weimarin 
aloitteessa esitettyjä pyyntöjä ja kehottaa 
käynnistämään operatiivisen vaiheen 
viipymättä noudattaen joulukuussa 2010 
kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa 
puolustusministerit sopivat, että Euroopan 
puolustusviraston olisi tehostettava työtään 
sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla 
sotilaallisia valmiuksia voidaan jakaa ja 
käyttää yhdessä myös asiantuntijaryhmän 
tuen avulla; kehottaa puolustusvirastoa 
luettelemaan potentiaaliset uudet 
yhteistyöhankkeet (esimerkiksi sellaisilla 
aloilla kuin satelliittiviestintä, 
lääketieteellinen tuki ja merisotilaallinen 
logistiikka), jotta voidaan välttää 
kustannusten kahdentumista ja lisätä 
yhteentoimivuutta;
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Or. en

Tarkistus 148
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
32 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

32. kehottaa jäsenvaltioita täysin 
sitoutumaan sellaisten kestävien 
sotilaallisten valmiuksien tarjoamiseen, 
jotka vastaavat nykyistä laatunäkökohtia 
korostavaa trendiä; kannattaa Gentissä 
pidetyssä puolustusministerien 
epävirallisessa kokouksessa ja Saksan ja 
Ruotsin asiakirjassa sekä Weimarin 
aloitteessa esitettyjä pyyntöjä ja kehottaa 
käynnistämään operatiivisen vaiheen 
viipymättä noudattaen joulukuussa 2010 
kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa 
puolustusministerit sopivat, että Euroopan 
puolustusviraston olisi tehostettava työtään 
sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla 
sotilaallisia valmiuksia voidaan jakaa ja 
käyttää yhdessä; kehottaa puolustusvirastoa 
luettelemaan potentiaaliset uudet 
yhteistyöhankkeet (esimerkiksi sellaisilla 
aloilla kuin satelliittiviestintä, 
lääketieteellinen tuki ja merisotilaallinen 
logistiikka), jotta voidaan välttää 
kustannusten kahdentumista ja lisätä 
yhteentoimivuutta;

32. kehottaa jäsenvaltioita täysin 
sitoutumaan sellaisten kestävien 
sotilaallisten valmiuksien tarjoamiseen, 
jotka vastaavat nykyistä laatunäkökohtia 
korostavaa trendiä; kannattaa Gentissä 
pidetyssä puolustusministerien 
epävirallisessa kokouksessa ja Saksan ja 
Ruotsin asiakirjassa sekä Weimarin 
aloitteessa esitettyjä pyyntöjä ja kehottaa 
käynnistämään operatiivisen vaiheen 
viipymättä noudattaen joulukuussa 2010 
kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa 
puolustusministerit sopivat, että Euroopan 
puolustusviraston olisi tehostettava työtään 
sellaisten alueiden määrittelemiseksi, joilla 
sotilaallisia valmiuksia voidaan jakaa ja 
käyttää yhdessä; kehottaa puolustusvirastoa 
luettelemaan potentiaaliset uudet 
yhteistyöhankkeet (esimerkiksi sellaisilla 
aloilla kuin satelliittiviestintä, 
lääketieteellinen tuki ja merisotilaallinen 
logistiikka sekä tietoverkkoturvallisuus), 
jotta voidaan välttää kustannusten 
kahdentumista ja lisätä yhteentoimivuutta;

Or. en

Tarkistus 149
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
33 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. tukee tammikuussa 2011 
kokoontuneen ulkoasioiden neuvoston 
suosituksia, joissa varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa kehotettiin edistämään 
Weimarin aloitteessa esiin tuotuja aiheita, 
jotta voidaan toteuttaa käytännön 
toimenpiteitä varapuheenjohtajan / 
korkean edustajan ulkoasioiden 
neuvostolle vuoden 2011 puolivälissä 
esittämän kertomuksen perusteella ja jotta 
voidaan saavuttaa mahdollisimman 
pitkälle meneviä käytännön tuloksia 
vuoden loppuun mennessä, mukaan 
luettuna mahdollinen kyseisten aloitteiden 
laajentaminen koskemaan muita asiasta 
kiinnostuneita jäsenvaltioita;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan 
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava 
siten, että EU saa pysyvän 
sotilasstrategisen tason 
komentokeskuksen tai operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan (CPCC); korostaa, 
että Berlin Plus -järjestelyt on otettu 
käyttöön vain rajoitetusti ja että ne ovat 
tähän mennessä rajoittuneet siihen, että 
otetaan vastuu aikaisemmista Nato-
operaatioista; kiinnittää huomiota 
ongelmiin, jotka liittyvä 

Poistetaan.
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kehysvaltiotoimintatapaan, jossa 
käytetään viittä kansallista operatiivista 
esikuntaa, ja erityisesti poliittisen ja 
strategisen operaatiosuunnittelun 
pirstoutuneisuuteen (kriisinhallinnan 
toimintaperiaatteet, sotilaallinen 
strategiavaihtoehto ja käynnistävä ohje), 
sillä nämä tekijät vaikeuttavat joukkojen 
muodostamista sekä hankaloittavat siviili-
ja sotilaallisten valmiuksien 
koordinointia;

Or. en

Tarkistus 151
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan 
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava 
siten, että EU saa pysyvän 
sotilasstrategisen tason 
komentokeskuksen tai operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan (CPCC); korostaa, 
että Berlin Plus -järjestelyt on otettu 
käyttöön vain rajoitetusti ja että ne ovat 
tähän mennessä rajoittuneet siihen, että 
otetaan vastuu aikaisemmista Nato-
operaatioista; kiinnittää huomiota 
ongelmiin, jotka liittyvä 
kehysvaltiotoimintatapaan, jossa 
käytetään viittä kansallista operatiivista 
esikuntaa, ja erityisesti poliittisen ja 
strategisen operaatiosuunnittelun 
pirstoutuneisuuteen (kriisinhallinnan 
toimintaperiaatteet, sotilaallinen 
strategiavaihtoehto ja käynnistävä ohje), 
sillä nämä tekijät vaikeuttavat joukkojen 

34. pahoittelee, että Berlin Plus -järjestelyt 
on otettu käyttöön vain rajoitetusti;
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muodostamista sekä hankaloittavat siviili-
ja sotilaallisten valmiuksien 
koordinointia;

Or. en

Tarkistus 152
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan 
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava siten, 
että EU saa pysyvän sotilasstrategisen 
tason komentokeskuksen tai operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan (CPCC); korostaa, 
että Berlin Plus -järjestelyt on otettu 
käyttöön vain rajoitetusti ja että ne ovat 
tähän mennessä rajoittuneet siihen, että 
otetaan vastuu aikaisemmista Nato-
operaatioista; kiinnittää huomiota 
ongelmiin, jotka liittyvä 
kehysvaltiotoimintatapaan, jossa 
käytetään viittä kansallista operatiivista 
esikuntaa, ja erityisesti poliittisen ja 
strategisen operaatiosuunnittelun 
pirstoutuneisuuteen (kriisinhallinnan 
toimintaperiaatteet, sotilaallinen 
strategiavaihtoehto ja käynnistävä ohje), 
sillä nämä tekijät vaikeuttavat joukkojen 
muodostamista sekä hankaloittavat siviili-
ja sotilaallisten valmiuksien 
koordinointia;

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan 
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava siten, 
että EU saa pysyvän sotilasstrategisen 
tason komentokeskuksen tai operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan; korostaa, että Berlin 
Plus -järjestelyt on otettu käyttöön vain 
rajoitetusti ja että ne ovat tähän mennessä 
rajoittuneet siihen, että otetaan vastuu 
aikaisemmista Nato-operaatioista;

Or. en
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Tarkistus 153
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan 
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava siten, 
että EU saa pysyvän sotilasstrategisen 
tason komentokeskuksen tai operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan (CPCC); korostaa, 
että Berlin Plus -järjestelyt on otettu 
käyttöön vain rajoitetusti ja että ne ovat 
tähän mennessä rajoittuneet siihen, että 
otetaan vastuu aikaisemmista Nato-
operaatioista; kiinnittää huomiota 
ongelmiin, jotka liittyvä 
kehysvaltiotoimintatapaan, jossa käytetään 
viittä kansallista operatiivista esikuntaa, ja 
erityisesti poliittisen ja strategisen 
operaatiosuunnittelun pirstoutuneisuuteen 
(kriisinhallinnan toimintaperiaatteet, 
sotilaallinen strategiavaihtoehto ja 
käynnistävä ohje), sillä nämä tekijät 
vaikeuttavat joukkojen muodostamista sekä 
hankaloittavat siviili- ja sotilaallisten 
valmiuksien koordinointia;

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan 
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava siten, 
että EU saa pysyvän operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan (CPCC) ja joka 
pitäisi perustaa kustannustehokkuuden 
arvioinnin ja vuoteen 2013 mennessä 
tehtävän Euroopan ulkosuhdehallinnon 
rakenteita koskevan uudelleentarkastelun 
perusteella; korostaa, että Berlin Plus 
-järjestelyt on otettu käyttöön vain 
rajoitetusti ja että ne ovat tähän mennessä 
rajoittuneet siihen, että otetaan vastuu 
aikaisemmista Nato-operaatioista; 
kiinnittää huomiota ongelmiin, jotka 
liittyvä kehysvaltiotoimintatapaan, jossa 
käytetään viittä kansallista operatiivista 
esikuntaa, ja erityisesti poliittisen ja 
strategisen operaatiosuunnittelun 
pirstoutuneisuuteen (kriisinhallinnan 
toimintaperiaatteet, sotilaallinen 
strategiavaihtoehto ja käynnistävä ohje), 
sillä nämä tekijät vaikeuttavat joukkojen 
muodostamista sekä hankaloittavat siviili-
ja sotilaallisten valmiuksien koordinointia;

Or. en

Tarkistus 154
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
34 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan
nykyinen siviili- ja sotilasoperaatioiden 
suunnittelu- ja toteuttamisvalmiuksia 
koskeva epätasapaino olisi korjattava siten, 
että EU saa pysyvän sotilasstrategisen 
tason komentokeskuksen tai operatiivisen 
esikunnan (OHQ), joka olisi verrattavissa 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaraan (CPCC); korostaa, 
että Berlin Plus -järjestelyt on otettu 
käyttöön vain rajoitetusti ja että ne ovat 
tähän mennessä rajoittuneet siihen, että 
otetaan vastuu aikaisemmista Nato-
operaatioista; kiinnittää huomiota 
ongelmiin, jotka liittyvä 
kehysvaltiotoimintatapaan, jossa käytetään 
viittä kansallista operatiivista esikuntaa, ja 
erityisesti poliittisen ja strategisen 
operaatiosuunnittelun 
pirstoutuneisuuteen (kriisinhallinnan 
toimintaperiaatteet, sotilaallinen 
strategiavaihtoehto ja käynnistävä ohje), 
sillä nämä tekijät vaikeuttavat joukkojen 
muodostamista sekä hankaloittavat siviili-
ja sotilaallisten valmiuksien koordinointia;

34. korostaa, että nykyinen siviili- ja 
sotilasoperaatioiden suunnittelu- ja 
toteuttamisvalmiuksia koskeva 
epätasapaino olisi korjattava siten, että EU 
saa pysyvän siviili- ja sotilasalan 
suunnittelu- ja toteutusvoimavaran tai 
operatiivisen esikunnan (OHQ), jolloin 
EU:n vastaus voi olla reaktiivisempi ja 
kustannustehokkaampi; korostaa, että 
Berlin Plus -järjestelyt on otettu käyttöön 
vain rajoitetusti ja että ne ovat tähän 
mennessä rajoittuneet siihen, että otetaan 
vastuu aikaisemmista Nato-operaatioista; 
kiinnittää huomiota ongelmiin, jotka 
liittyvä kehysvaltiotoimintatapaan, jossa 
käytetään viittä kansallista operatiivista 
esikuntaa, mikä lisää 
ennakkosuunnittelun puutteen joukkojen 
muodostamista koskeviin ongelmiin ja 
siviili- ja sotilaallisten valmiuksien
koordinoinnin monimutkaistumiseen;

Or. en

Tarkistus 155
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että nykyinen operatiivinen 
keskus, vaikka se oli tervetullut 
ensimmäinen askel, ei täytä vaatimuksia 
(ei ole sattumaa, että sitä ei ole koskaan 
käytetty); katsoo, että operatiivisesta 
keskuksesta olisi tehtävä pysyvä ja 
annettava sille mahdollisuus johtaa 

Poistetaan.
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operaatioita, joiden koko ylittää nykyisin 
noin 2 000 sotilaaseen rajoitetun koon; 
katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 
lisäämällä oleellisesti keskuksen 
henkilöstöä ja korjaamalla EU:n 
viestintä- ja 
tietojärjestelmäinfrastruktuurin 
epäluotettavuus, jonka tärkeimpänä syynä 
on se, että ei ole pysyvää C2-rakennetta 
(ja tarkoituksenmukaista oikeudellista 
kehystä), mikä saattaa myös vahingoittaa 
tilannetietoisuutta; katsoo, että 
operatiivinen sotilasesikunta olisi 
sijoitettava siviiliesikunnan yhteyteen 
siten, että voidaan toteuttaa kaikenlaisia 
sotilaallisia ja siviilioperaatiota ja 
hyödyntää mahdollisia synergioita, mutta 
samalla kunnioittaa siviili- ja 
sotilaskomentoketjujen erityispiirteitä, 
erilaisia päätöksentekomenettelyjä ja 
taloudellisia järjestelyjä;

Or. en

Tarkistus 156
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että nykyinen operatiivinen 
keskus, vaikka se oli tervetullut 
ensimmäinen askel, ei täytä vaatimuksia (ei 
ole sattumaa, että sitä ei ole koskaan 
käytetty); katsoo, että operatiivisesta 
keskuksesta olisi tehtävä pysyvä ja 
annettava sille mahdollisuus johtaa 
operaatioita, joiden koko ylittää nykyisin 
noin 2 000 sotilaaseen rajoitetun koon; 
katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 
lisäämällä oleellisesti keskuksen 
henkilöstöä ja korjaamalla EU:n viestintä-
ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin 
epäluotettavuus, jonka tärkeimpänä syynä 

35. katsoo, että nykyinen operatiivinen 
keskus, vaikka se oli tervetullut 
ensimmäinen askel, ei täytä vaatimuksia; 
katsoo, että operatiivisesta keskuksesta 
olisi tehtävä pysyvä ja että sille olisi
annettava mahdollisuus johtaa laajempia 
operaatioita sekä korjata EU:n viestintä- ja 
tietojärjestelmäinfrastruktuurin 
epäluotettavuus; katsoo, että operatiivinen 
sotilasesikunta olisi sijoitettava 
siviiliesikunnan yhteyteen siten, että 
voidaan toteuttaa kaikenlaisia sotilaallisia 
ja siviilioperaatiota ja hyödyntää 
mahdollisia synergioita, mutta samalla 



PE460.912v01-00 102/173 AM\861179FI.doc

FI

on se, että ei ole pysyvää C2-rakennetta 
(ja tarkoituksenmukaista oikeudellista 
kehystä), mikä saattaa myös vahingoittaa 
tilannetietoisuutta; katsoo, että 
operatiivinen sotilasesikunta olisi 
sijoitettava siviiliesikunnan yhteyteen 
siten, että voidaan toteuttaa kaikenlaisia 
sotilaallisia ja siviilioperaatiota ja 
hyödyntää mahdollisia synergioita, mutta 
samalla kunnioittaa siviili- ja 
sotilaskomentoketjujen erityispiirteitä, 
erilaisia päätöksentekomenettelyjä ja 
taloudellisia järjestelyjä;

kunnioittaa siviili- ja 
sotilaskomentoketjujen erityispiirteitä, 
erilaisia päätöksentekomenettelyjä ja 
taloudellisia järjestelyjä;

Or. en

Tarkistus 157
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. katsoo, että nykyinen operatiivinen 
keskus, vaikka se oli tervetullut 
ensimmäinen askel, ei täytä vaatimuksia (ei 
ole sattumaa, että sitä ei ole koskaan 
käytetty); katsoo, että operatiivisesta 
keskuksesta olisi tehtävä pysyvä ja 
annettava sille mahdollisuus johtaa 
operaatioita, joiden koko ylittää nykyisin 
noin 2 000 sotilaaseen rajoitetun koon; 
katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 
lisäämällä oleellisesti keskuksen 
henkilöstöä ja korjaamalla EU:n viestintä-
ja tietojärjestelmäinfrastruktuurin 
epäluotettavuus, jonka tärkeimpänä syynä 
on se, että ei ole pysyvää C2-rakennetta (ja 
tarkoituksenmukaista oikeudellista 
kehystä), mikä saattaa myös vahingoittaa 
tilannetietoisuutta; katsoo, että 
operatiivinen sotilasesikunta olisi 
sijoitettava siviiliesikunnan yhteyteen 
siten, että voidaan toteuttaa kaikenlaisia 
sotilaallisia ja siviilioperaatiota ja 

35. katsoo, että nykyinen operatiivinen 
keskus, vaikka se oli tervetullut 
ensimmäinen askel, ei täytä vaatimuksia ja 
ei ole riittävä pysyvää operatiivista 
sotilasesikuntaa koskevan 
kunnianhimoisen tavoitteen kannalta (ei 
ole sattumaa, että sitä ei ole koskaan 
käytetty); katsoo, että operatiivisesta 
keskuksesta olisi tehtävä pysyvä ja 
annettava sille mahdollisuus johtaa 
operaatioita, joiden koko ylittää nykyisin 
noin 2 000 sotilaaseen rajoitetun koon; 
katsoo, että tämä voidaan toteuttaa 
lisäämällä oleellisesti keskuksen 
henkilöstöä, tarjoamalla sille 
asianmukaisen toimintainfrastruktuurin
ja korjaamalla EU:n viestintä- ja 
tietojärjestelmäinfrastruktuurin 
epäluotettavuus, jonka tärkeimpänä syynä 
on se, että ei ole pysyvää 
johtamisjärjestelyä koskevaa rakennetta 
(C2-rakennetta) (ja asianmukaista
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hyödyntää mahdollisia synergioita, mutta 
samalla kunnioittaa siviili- ja 
sotilaskomentoketjujen erityispiirteitä, 
erilaisia päätöksentekomenettelyjä ja 
taloudellisia järjestelyjä;

oikeudellista kehystä), mikä saattaa myös 
vahingoittaa tilannetietoisuutta; kannattaa, 
että operatiivinen sotilasesikunta 
sijoitetaan siviiliesikunnan yhteyteen siten, 
että voidaan toteuttaa kaikenlaisia 
sotilaallisia ja siviilioperaatiota ja 
hyödyntää mahdollisia synergioita, mutta 
samalla kunnioittaa siviili- ja 
sotilaskomentoketjujen erityispiirteitä, 
erilaisia päätöksentekomenettelyjä ja 
taloudellisia järjestelyjä;

Or. en

Tarkistus 158
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. pitää ilahduttavana, että 
vastauksessaan Weimarin aloitteeseen 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja 
totesi EU:n tarvitsevan sotilaallisia 
toimintavalmiuksia; katsoo, että 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
vaatimassa kustannustehokkuuden 
arvioinnissa olisi otettava huomioon myös 
se, mikä kustannusvaikutus on sillä, jos 
EU:lla ei ole operatiivista esikuntaa; 
ilmoittaa aikovansa edistää tämän asian 
tutkimista ja uuden rakenteen 
mahdollisten kustannusten ja siihen 
liittyvien rahoitusjärjestelyjen tutkimista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 159
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
36 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. pitää ilahduttavana, että vastauksessaan 
Weimarin aloitteeseen varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja totesi EU:n tarvitsevan 
sotilaallisia toimintavalmiuksia; katsoo, 
että varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan vaatimassa 
kustannustehokkuuden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon myös se, mikä 
kustannusvaikutus on sillä, jos EU:lla ei 
ole operatiivista esikuntaa; ilmoittaa 
aikovansa edistää tämän asian tutkimista 
ja uuden rakenteen mahdollisten 
kustannusten ja siihen liittyvien 
rahoitusjärjestelyjen tutkimista;

36. pitää ilahduttavana, että vastauksessaan 
Weimarin aloitteeseen varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja totesi EU:n tarvitsevan 
sotilaallisia toimintavalmiuksia; katsoo, 
että varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan vaatimassa 
kustannustehokkuuden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon myöhemmin annettava 
päätös perustaa uusi rakenne, joka toimii 
operatiivisena esikuntana tai se, että sen 
sijaan hyödynnetään jo olemassa olevaa 
rakennetta ja siihen liittyviä lukuisia 
yksikköjä;

Or. en

Tarkistus 160
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
36 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

36. pitää ilahduttavana, että vastauksessaan 
Weimarin aloitteeseen varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja totesi EU:n tarvitsevan 
sotilaallisia toimintavalmiuksia; katsoo, 
että varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan vaatimassa 
kustannustehokkuuden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon myös se, mikä 
kustannusvaikutus on sillä, jos EU:lla ei 
ole operatiivista esikuntaa; ilmoittaa 
aikovansa edistää tämän asian tutkimista 
ja uuden rakenteen mahdollisten 
kustannusten ja siihen liittyvien 
rahoitusjärjestelyjen tutkimista;

36. pitää ilahduttavana, että vastauksessaan 
Weimarin aloitteeseen varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja totesi EU:n tarvitsevan 
sotilaallisia toimintavalmiuksia; katsoo, 
että varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan vaatimassa 
kustannustehokkuuden arvioinnissa olisi 
otettava huomioon myös se, mikä 
kustannusvaikutus on sillä, jos EU:lla ei 
ole operatiivista esikuntaa; kehottaa, että 
valkoisen kirjan laadinnassa puututaan 
uuden rakenteen rahoitusjärjestelyitä 
koskevaan kysymykseen;

Or. en
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Tarkistus 161
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
37 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta 
kehottaa tarkistamaan huolellisesti 
taisteluosastojen – joita ei ole vielä 
koskaan käytetty – toimintaperiaatteet ja 
rakenteen; katsoo, että

Poistetaan.

– kutakin kuuden kuukauden vaihtoväliä 
varten olisi oltava yksi nykyisenkaltainen 
taisteluosasto ja yksi pienempi 
taisteluosasto, joka on erikoistunut 
(kapea-alaiset valmiudet) ja/tai joka 
soveltuu alhaisen intensiteetin 
konflikteihin, joissa on sekä siviili- että 
sotilastehtäviä;
– toimintakustannukset olisi katettava 
Athene-järjestelmällä, jota on määrä 
tarkistaa Puolan puheenjohtajakauden 
aikana;

Or. en

Tarkistus 162
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
37 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta kehottaa 
tarkistamaan huolellisesti taisteluosastojen 
– joita ei ole vielä koskaan käytetty –
toimintaperiaatteet ja rakenteen; katsoo, 
että

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta kehottaa 
tarkistamaan huolellisesti taisteluosastojen 
– joita ei ole vielä koskaan käytetty –
toimintaperiaatteet ja rakenteen 
joustavuuden ja tehokkuuden 
lisäämiseksi; katsoo, että
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Or. en

Tarkistus 163
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
37 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta kehottaa 
tarkistamaan huolellisesti taisteluosastojen 
– joita ei ole vielä koskaan käytetty –
toimintaperiaatteet ja rakenteen; katsoo, 
että

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta kehottaa 
tarkistamaan huolellisesti taisteluosastojen 
– joita ei ole vielä koskaan käytetty –
toimintaperiaatteet ja rakenteen;

Or. en

Tarkistus 164
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
37 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta kehottaa 
tarkistamaan huolellisesti taisteluosastojen 
– joita ei ole vielä koskaan käytetty –
toimintaperiaatteet ja rakenteen; katsoo, 
että

37. katsoo, että taisteluosastojen 
olemassaolo on perusteltua, mutta kehottaa 
tarkistamaan asian; katsoo, että

Or. en

Tarkistus 165
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
37 kohta – 1 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kutakin kuuden kuukauden vaihtoväliä 
varten olisi oltava yksi nykyisenkaltainen 
taisteluosasto ja yksi pienempi 
taisteluosasto, joka on erikoistunut 
(kapea-alaiset valmiudet) ja/tai joka 
soveltuu alhaisen intensiteetin 
konflikteihin, joissa on sekä siviili- että 
sotilastehtäviä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 166
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
37 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kutakin kuuden kuukauden vaihtoväliä 
varten olisi oltava yksi nykyisenkaltainen 
taisteluosasto ja yksi pienempi 
taisteluosasto, joka on erikoistunut 
(kapea-alaiset valmiudet) ja/tai joka 
soveltuu alhaisen intensiteetin 
konflikteihin, joissa on sekä siviili- että 
sotilastehtäviä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 167
Ioan Mircea Paşcu

Päätöslauselmaesitys
37 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kutakin kuuden kuukauden vaihtoväliä 
varten olisi oltava yksi nykyisenkaltainen 
taisteluosasto ja yksi pienempi 

Poistetaan.
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taisteluosasto, joka on erikoistunut 
(kapea-alaiset valmiudet) ja/tai joka 
soveltuu alhaisen intensiteetin 
konflikteihin, joissa on sekä siviili- että 
sotilastehtäviä;

Or. en

Tarkistus 168
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa 
/ varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja komissiota tiivistämään 
puolustusviraston ja komission välistä 
yhteistyötä kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen 
erityisesti tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen puiteohjelman turvallisuutta 
koskevan aihealueen avulla; pitää siksi 
ilahduttavana ehdotusta kahdeksannesta 
puiteohjelmasta, joka kattaa myös 
ulkoisen turvallisuuden;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 169
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa / 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota tiivistämään puolustusviraston 

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa / 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota tiivistämään puolustusviraston 
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ja komission välistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden;

ja komission välistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että löydetään 
mahdollisimman kokonaisvaltainen 
lähestymistapa turvallisasioihin liittyvään 
tutkimukseen ja että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden; 
kehottaa komissiota tunnustamaan sen 
todellisuuden, että kriisinhallinnassa on 
siviili- ja sotilasalan ulottuvuus sekä 
harkitsemaan siviilialalla sovellettavan 
turvallisuus- ja puolustusalan 
tutkimuksen rahoittamista yhteisön 
varoista;

Or. en

Tarkistus 170
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa 
/ varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
ja komissiota tiivistämään
puolustusviraston ja komission välistä 
yhteistyötä kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden;

38. kannustaa puolustusviraston ja 
komission välistä tiivistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden;

Or. en
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Tarkistus 171
Christian Ehler

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa / 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota tiivistämään puolustusviraston 
ja komission välistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden;

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa / 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota tiivistämään puolustusviraston 
ja komission välistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 
vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden; 
toteaa kuitenkin, että tämä yhteistyö ei 
saisi ulottua välttämätöntä pidemmälle, 
kun kyseessä on siviili- ja sotilasalan 
yhteistyö rauhanturva-asioissa, 
konfliktien ehkäiseminen sekä 
kansainvälisen turvallisuuden ja 
kriisinhallinnan lujittaminen;

Or. en

Tarkistus 172
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
38 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa / 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota tiivistämään puolustusviraston 
ja komission välistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 

38. kehottaa Euroopan puolustusvirastoa / 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja 
komissiota tiivistämään puolustusviraston 
ja komission välistä yhteistyötä 
kaksikäyttöisien valmiuksien 
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vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden;

vahvistamiseksi niin, että siviili- ja 
sotilasvoimavaroja voidaan hallinnoida 
synergiaa paremmin hyödyntäen erityisesti 
tutkimuksen ja teknologian kehittämisen 
puiteohjelman turvallisuutta koskevan 
aihealueen avulla; pitää siksi ilahduttavana 
ehdotusta kahdeksannesta puiteohjelmasta, 
joka kattaa myös ulkoisen turvallisuuden; 
korostaa tarvetta ottaa huomioon ja 
kohdentaa paremmin pääosaston 
rahoittamia hankkeita ja puiteohjelman 
hankkeita;

Or. en

Tarkistus 173
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
38 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

38 a. kehottaa Euroopan 
puolustusviraston johtajaa 
(varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa) 
sekä neuvostoa antamaan hyvissä ajoin 
uuden Euroopan puolustusviraston 
perustamista koskevan yhteisen 
toiminnan, joka perustuu Euroopan 
puolustusviraston Lissabonin sopimuksen 
mukaiseen uuteen rooliin; asettaa 
Lissabonin sopimuksen ja siitä Euroopan 
puolustusvirastoon aiheutuvien 
vaikutusten vuoksi kyseenalaiseksi 
vuonna 2004 vahvistetun Euroopan 
puolustusviraston nykyisen oikeudellisen 
perustan; kehottaa neuvostoa 
tiedottamaan Euroopan parlamentille 
Euroopan puolustusviraston perustamista 
koskevaan neuvoston yhteiseen 
toimintaan tehtävistä tarvittavista 
muutoksista, jotka johtuvat Euroopan 
puolustusviraston sisällyttämisestä 
Lissabonin sopimukseen;
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Or. en

Tarkistus 174
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa rakentavaan vuoropuheluun 
komission, parlamentin, Euroopan 
puolustusviraston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden välillä kahdeksannen 
puiteohjelman valmisteluista ja EU:n 
tason investoinneista yhteisen edun 
mukaiseen teknologiaan, ja pitämään 
mielessä sen merkittävän seikan, että 
Euroopassa puolustukseen liittyvään 
tutkimukseen ja kehittämiseen 
investoidaan noin 10 prosenttia 
Yhdysvaltojen vastaavasta investoinnista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 175
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa rakentavaan vuoropuheluun
komission, parlamentin, Euroopan 
puolustusviraston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden välillä kahdeksannen 
puiteohjelman valmisteluista ja EU:n tason 
investoinneista yhteisen edun mukaiseen 
teknologiaan, ja pitämään mielessä sen 
merkittävän seikan, että Euroopassa 
puolustukseen liittyvään tutkimukseen ja 
kehittämiseen investoidaan noin 
10 prosenttia Yhdysvaltojen vastaavasta 

39. kehottaa luomaan vahvan 
kumppanuuden komission, parlamentin, 
Euroopan puolustusviraston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden välillä kahdeksannen 
puiteohjelman valmisteluista ja EU:n tason 
investoinneista yhteisen edun mukaiseen 
teknologiaan, ja pitämään mielessä sen 
merkittävän seikan, että Euroopassa 
puolustukseen liittyvään tutkimukseen ja 
kehittämiseen investoidaan noin 
10 prosenttia Yhdysvaltojen vastaavasta 
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investoinnista; investoinnista;

Or. en

Tarkistus 176
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
39 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39. kehottaa rakentavaan vuoropuheluun 
komission, parlamentin, Euroopan 
puolustusviraston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden välillä kahdeksannen 
puiteohjelman valmisteluista ja EU:n tason 
investoinneista yhteisen edun mukaiseen 
teknologiaan, ja pitämään mielessä sen 
merkittävän seikan, että Euroopassa 
puolustukseen liittyvään tutkimukseen ja 
kehittämiseen investoidaan noin 
10 prosenttia Yhdysvaltojen vastaavasta 
investoinnista;

39. kehottaa rakentavaan vuoropuheluun 
komission, parlamentin, Euroopan 
puolustusviraston ja osallistuvien 
jäsenvaltioiden välillä kahdeksannen 
puiteohjelman valmisteluista ja EU:n tason 
investoinneista yhteisen edun mukaiseen 
teknologiaan, ja pitämään mielessä sen 
merkittävän seikan, että Euroopassa 
puolustukseen liittyvään tutkimukseen ja 
kehittämiseen investoidaan noin 
10 prosenttia Yhdysvaltojen vastaavasta 
investoinnista; katsoo, että ei ole kehitetty 
yhteistä strategista näkemystä, jonka 
perusteella voimavaroista olisi 
mahdollista saada yhteentoimivia ja 
toisiaan vastaavia ja voitaisiin välttää 
kalliit mukautustoimet;

Or. en

Tarkistus 177
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
39 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

39 a. vaatii vahvaa yhteistyötä Euroopan 
puolustusviraston ja 
puolustusmateriaaliyhteistyötä 
käsittelevän järjestön (JOACin) välille; 
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pyytää tietoja Euroopan puolustusviraston 
johtajalta (korkealta edustajalta / 
varapuheenjohtajalta) niiden välisen 
yhteistyön hallinnollisista järjestelyistä 
käytyjen neuvottelujen, jotka alkoivat 
huhtikuussa 2009, tuloksista;

Or. en

Tarkistus 178
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toistaa näkemyksensä, että yhtenä 
edellytyksenä riippumattomalle YTPP:lle 
on, että luodaan kilpailukykyiset 
eurooppalaiset puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinat ja vahvistetaan 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB) (mukaan 
luettuna keskeisten teollisten voimavarojen 
määrittely, valtioiden välinen 
toimitusvarmuus, tehostettu kilpailu 
puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa);

40. toistaa näkemyksensä, että yhtenä 
edellytyksenä uskottavalle YTPP:lle on, 
että luodaan kilpailukykyisemmät
eurooppalaiset puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinat, jotka avataan 
julkisille hankinnoille (mukaan luettuna 
keskeisten teollisten voimavarojen 
määrittely, valtioiden välinen 
toimitusvarmuus, toimittajakannan 
syventäminen ja monipuolistaminen sekä 
tehostettu yhteistyö 
puolustustarvikehankinnoissa);

Or. en

Tarkistus 179
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toistaa näkemyksensä, että yhtenä 
edellytyksenä riippumattomalle YTPP:lle 

40. korostaa, että yhtenä edellytyksenä 
riippumattomalle YTPP:lle on, että luodaan 
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on, että luodaan kilpailukykyiset 
eurooppalaiset puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinat ja vahvistetaan 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB) (mukaan 
luettuna keskeisten teollisten 
voimavarojen määrittely, valtioiden 
välinen toimitusvarmuus, tehostettu 
kilpailu puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa);

kilpailukykyiset eurooppalaiset puolustus-
ja turvallisuusmarkkinat ja vahvistetaan 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB) (jossa 
otetaan huomioon keskeisten teollisten 
voimavarojen määrittely, valtioiden 
välinen toimitusvarmuus, mukautettu
kilpailu puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa);

Or. en

Tarkistus 180
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toistaa näkemyksensä, että yhtenä 
edellytyksenä riippumattomalle YTPP:lle 
on, että luodaan kilpailukykyiset 
eurooppalaiset puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinat ja vahvistetaan 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB) (mukaan 
luettuna keskeisten teollisten voimavarojen 
määrittely, valtioiden välinen 
toimitusvarmuus, tehostettu kilpailu 
puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa);

40. toistaa näkemyksensä, että on 
toivottavaa perustaa kilpailukykyiset, 
avoimet ja tehokkaat eurooppalaiset 
puolustus- ja turvallisuusmarkkinat ja 
vahvistaa Euroopan puolustuksen teollista 
ja teknologista perustaa (EDTIB) (mukaan 
luettuna keskeisten teollisten voimavarojen 
määrittely, valtioiden välinen 
toimitusvarmuus, tehostettu kilpailu 
puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa);

Or. en
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Tarkistus 181
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. toistaa näkemyksensä, että yhtenä 
edellytyksenä riippumattomalle YTPP:lle 
on, että luodaan kilpailukykyiset 
eurooppalaiset puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinat ja vahvistetaan 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB) (mukaan 
luettuna keskeisten teollisten voimavarojen 
määrittely, valtioiden välinen 
toimitusvarmuus, tehostettu kilpailu 
puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa);

40. toistaa näkemyksensä, että yhtenä 
edellytyksenä riippumattomalle YTPP:lle 
on, että luodaan kilpailukykyiset 
eurooppalaiset puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinat ja vahvistetaan 
Euroopan puolustuksen teollista ja 
teknologista perustaa (EDTIB) (mukaan 
luettuna keskeisten teollisten voimavarojen 
määrittely, valtioiden välinen 
toimitusvarmuus, tehostettu kilpailu 
puolustusvälinemarkkinoilla, 
toimittajakannan syventäminen ja 
monipuolistaminen sekä tehostettu 
yhteistyö puolustustarvikehankinnoissa); 
toistaa, että puolustusalan tutkimuksen ja 
teknologian sekä tutkimuksen ja 
kehittämisen alan yhteistyö on rajoitettua 
ja edelleen erittäin hajanaista korkean 
teknologian ohjelmien yhteydessä, mikä 
heikentää EU:n toiminnallista 
riippumattomuutta;

Or. en

Tarkistus 182
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
41 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41. korostaa, että puolustusmarkkinoiden 
kannalta on olennaista saattaa seuraavat 
direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä:

41. korostaa, että puolustusmarkkinoiden 
kannalta on olennaista, että kaikki 
jäsenvaltiot saattavat seuraavat direktiivit 
osaksi kansallista lainsäädäntöä:

Or. en
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Tarkistus 183
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

suosittelee, että jäsenvaltiot noudattavat 
tiukasti näitä määräaikoja komission 
valvonnassa ja että jäsenvaltiot laativat 
tarvittavat soveltamissäännökset ja 
kouluttavat henkilöstön soveltamaan 
uusia sääntöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 184
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
41 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

suosittelee, että jäsenvaltiot noudattavat 
tiukasti näitä määräaikoja komission 
valvonnassa ja että jäsenvaltiot laativat 
tarvittavat soveltamissäännökset ja 
kouluttavat henkilöstön soveltamaan uusia 
sääntöjä;

suosittelee, että jäsenvaltiot noudattavat 
tiukasti näitä määräaikoja komission 
valvonnassa ja että jäsenvaltiot laativat 
tarvittavat soveltamissäännökset ja 
kouluttavat henkilöstön soveltamaan uusia 
sääntöjä; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan 
huomioon komission antamat asiaa 
koskevat ohjeet;

Or. en

Tarkistus 185
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
41 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 a. suosittelee, että sotilasteknologian ja 
puolustustarvikkeiden viennin valvontaa 
koskevien yhteisten sääntöjen 
määrittämisestä 8. joulukuuta annetun 
yhteisen kannan täytäntöönpanoa 
tarkastellaan kiireellisesti uudelleen, jotta 
varmistetaan, että kaikki kansalliset 
viranomaiset kussakin jäsenvaltiossa 
noudattavat sääntöjä tiukasti ja 
yhtenäisesti;

Or. en

Tarkistus 186
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
41 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

41 b. kehottaa jäsenvaltioita 
noudattamaan Euroopan 
puolustusviraston puolustushankintoja 
koskevia käytännesääntöjä ja sen 
vastikevaatimuksia koskevia 
käytännesääntöjä, jotta estetään 
sisämarkkinasääntöjen rikkominen ja 
vähennetään korruption mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 187
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
42 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

42. korostaa, että Eurooppaan syntymässä 42. korostaa, että jotta Eurooppaan 
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olevia turvallisuus- ja 
puolustusmarkkinoita on syytä tukea 
antamalla tarvittavat säännökset ja 
standardit, sillä näiden puuttuminen 
vähentää markkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia sekä suurten toimijoiden 
että pk-yritysten näkökulmasta ja estää 
turvallisuusjärjestelmien 
yhteentoimivuutta; tukee kaikilta osin 
Lissabonin sopimuksen tarjoaman uuden 
oikeusperustan mukaista Euroopan 
puolustusviraston työtä; kannustaa 
läheiseen yhteistyöhön komission kanssa 
ja toteaa komission olevan puolustus- ja 
turvallisuusmarkkinoiden sääntelyn 
osalta oikeudellisesti toimivaltainen;

syntymässä olevia turvallisuus- ja 
puolustusmarkkinoita edistetään, on 
annettava tarvittavat säännökset ja 
standardit, sillä näiden puuttuminen 
vähentää markkinoiden tarjoamia 
mahdollisuuksia sekä suurten toimijoiden 
että pk-yritysten näkökulmasta ja estää 
turvallisuusjärjestelmien 
yhteentoimivuutta; tukee kaikilta osin 
Lissabonin sopimuksen tarjoaman uuden 
oikeusperustan mukaista Euroopan 
puolustusviraston työtä; kannustaa 
Euroopan puolustusviraston ja komission 
välistä läheistä yhteistyötä Euroopan 
puolustusmarkkinoiden luomiseksi; 
kehottaa komissiota aloittamaan 
yhteistyössä Euroopan puolustusviraston 
kanssa valmistelun turvallisuuden ja 
puolustuksen alan eurooppalaisesta 
teollisuuspolitiikasta;

Or. en

Tarkistus 188
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa Euroopan 
puolustusvirastoon kuuluvia 
jäsenvaltioita pitämään osallistumistaan 
pysyvänä sitoumuksena ja osoittamaan 
puolustusvirastolle sen tarvitsemat 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit; 
kehottaa lisäämään operatiivisiin 
hankkeisiin sekä tutkimuksiin sidottuja 
määrärahoja (jotka ovat toistaiseksi olleet 
– keskimäärin – noin 25 prosenttia 
puolustusviraston talousarviosta) siltä 
varalta, että talousarviota kieltäydyttäisiin 
veto-oikeutta käyttäen kasvattamasta 
valitettavasti vielä pidemmän aikaa;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 189
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon
kuuluvia jäsenvaltioita pitämään 
osallistumistaan pysyvänä sitoumuksena ja 
osoittamaan puolustusvirastolle sen
tarvitsemat henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit; kehottaa lisäämään 
operatiivisiin hankkeisiin sekä 
tutkimuksiin sidottuja määrärahoja (jotka
ovat toistaiseksi olleet – keskimäärin –
noin 25 prosenttia puolustusviraston 
talousarviosta) siltä varalta, että 
talousarviota kieltäydyttäisiin veto-
oikeutta käyttäen kasvattamasta 
valitettavasti vielä pidemmän aikaa;

43. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 
kuuluvia jäsenvaltioita pitämään 
osallistumistaan pysyvänä sitoumuksena ja 
osoittamaan puolustusvirastolle, 
kriisinhallinta- ja suunnitteluosastolle ja 
siviilialan suunnittelu- ja 
toteutusvoimavaralle niiden tarvitsemat 
henkilöstö- ja taloudelliset resurssit;

Or. en

Tarkistus 190
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
43 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

43. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 
kuuluvia jäsenvaltioita pitämään 
osallistumistaan pysyvänä sitoumuksena ja 
osoittamaan puolustusvirastolle sen 
tarvitsemat henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit; kehottaa lisäämään 
operatiivisiin hankkeisiin sekä 
tutkimuksiin sidottuja määrärahoja (jotka 
ovat toistaiseksi olleet – keskimäärin –
noin 25 prosenttia puolustusviraston 

43. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 
kuuluvia jäsenvaltioita pitämään 
osallistumistaan pysyvänä sitoumuksena ja 
osoittamaan puolustusvirastolle sen 
tarvitsemat henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit;
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talousarviosta) siltä varalta, että 
talousarviota kieltäydyttäisiin veto-
oikeutta käyttäen kasvattamasta 
valitettavasti vielä pidemmän aikaa;

Or. en

Tarkistus 191
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa Euroopan 
puolustusvirastoon kuuluvia 
jäsenvaltioita antamaan kaiken tukensa 
puolustusviraston johtajana toimivan 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
työlle ja aloitteille; pyytää 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
laatimaan sellaiset 
työskentelymenetelmät, jotka antavat 
puolustusvirastoon kuuluville 
jäsenvaltioille mahdollisuuden osallistua 
päätöksentekoon säännöllisesti ja 
aktiivisesti, puolustusviraston 
hallitustenvälisen luonteen ja 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti ja poliittiseen 
yhteisymmärrykseen pyrkien;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 192
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 44. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 
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kuuluvia jäsenvaltioita antamaan kaiken 
tukensa puolustusviraston johtajana 
toimivan varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan työlle ja aloitteille; pyytää 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
laatimaan sellaiset työskentelymenetelmät, 
jotka antavat puolustusvirastoon kuuluville 
jäsenvaltioille mahdollisuuden osallistua 
päätöksentekoon säännöllisesti ja 
aktiivisesti, puolustusviraston 
hallitustenvälisen luonteen ja 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti ja poliittiseen 
yhteisymmärrykseen pyrkien;

kuuluvia jäsenvaltioita tarkastelemaan
puolustusviraston johtajana toimivan 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
työtä ja aloitteita kustannustehokkuuden 
kannalta; pyytää varapuheenjohtajaa / 
korkeaa edustajaa laatimaan sellaiset 
työskentelymenetelmät, jotka antavat 
puolustusvirastoon kuuluville 
jäsenvaltioille mahdollisuuden osallistua 
päätöksentekoon säännöllisesti ja 
aktiivisesti, puolustusviraston 
hallitustenvälisen luonteen ja 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti ja poliittiseen 
yhteisymmärrykseen pyrkien;

Or. en

Tarkistus 193
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
44 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 
kuuluvia jäsenvaltioita antamaan kaiken 
tukensa puolustusviraston johtajana 
toimivan varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan työlle ja aloitteille; pyytää 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
laatimaan sellaiset työskentelymenetelmät, 
jotka antavat puolustusvirastoon 
kuuluville jäsenvaltioille mahdollisuuden 
osallistua päätöksentekoon säännöllisesti 
ja aktiivisesti, puolustusviraston 
hallitustenvälisen luonteen ja 
perustamissopimuksen määräysten 
mukaisesti ja poliittiseen 
yhteisymmärrykseen pyrkien;

44. kehottaa Euroopan puolustusvirastoon 
kuuluvia jäsenvaltioita täydentämään työtä 
ja aloitteita, jotka puolustusviraston 
johtajana toimiva varapuheenjohtaja / 
korkea edustaja esittää; pyytää 
varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 
laatimaan sellaiset työskentelymenetelmät, 
joilla parannetaan puolustusvirastoon 
kuuluvien jäsenvaltioiden valmiuksia 
ottaa vastuuta päätöksentekijöinä, 
puolustusviraston hallitustenvälisen 
luonteen ja perustamissopimuksen 
määräysten mukaisesti ja poliittiseen 
yhteisymmärrykseen pyrkien;

Or. en
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Tarkistus 194
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
44 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44 a. pitää välttämättömänä ottaa 
käyttöön EU:n sääntelytoimenpiteitä, 
kuten kattava ohjeellinen järjestelmä, 
jonka perusteella vahvistetaan, 
rekisteröidään, myönnetään lupa, 
valvotaan ja tiedotetaan yksityisten 
sotilas- ja turvallisuusalan yritysten 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
suorittamista voimassa olevan 
lainsäädännön rikkomuksista;

Or. en

Tarkistus 195
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
44 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

44 b. kehottaa sen vuoksi komissiota ja 
neuvostoa toteuttamaan tarpeellisia 
toimia:
– kansallisen tason osalta laatimaan 
suositukseen, jolla valmistellaan 
direktiiviä, jonka tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa rauhankumppanuuden 
poliittis-sotilaallisen ohjauskomitean 
palveluiden kansallisia toimia mukaan 
lukien palveluntarjoajat ja palvelujen 
hankinta;
– kansainvälisen tason osalta laatimaan 
käytännesäännöt, joilla valmistellaan 
päätöstä rauhankumppanuuden poliittis-
sotilaallisen ohjauskomitean palvelujen 
kolmansiin maihin suuntautuvan viennin 



PE460.912v01-00 124/173 AM\861179FI.doc

FI

sääntelystä siinä määrin, kun asiasta ei 
säädetä edellä mainitussa direktiivissä;

Or. en

Tarkistus 196
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
45 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

45. katsoo, että EU:n turvallisuutta 
koskevia ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin 
liittyviä kysymyksiä olisi käsiteltävä saman 
strategian toisiaan täydentävinä 
ulottuvuuksina, kuten Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt selväksi Tampereella (1999), 
Feirassa (2010) ja Tukholmassa (2010) 
pitämiensä kokousten yhteydessä 
hyväksyessään vapauteen, turvallisuuteen 
ja oikeuteen perustuvan eurooppalaisen 
alueen tavoitteet vuosiksi 2010–2014;

45. katsoo, että EU:n turvallisuutta 
koskevia ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin 
liittyviä kysymyksiä olisi käsiteltävä saman 
strategian toisiaan täydentävinä 
ulottuvuuksina, kuten Eurooppa-neuvosto 
on tehnyt selväksi Tampereella (1999), 
Feirassa (2010) ja Tukholmassa (2010) 
pitämiensä kokousten yhteydessä 
hyväksyessään vapauteen, turvallisuuteen 
ja oikeuteen perustuvan eurooppalaisen 
alueen tavoitteet vuosiksi 2010–2014; 
korostaa, että missään tapauksessa 
keskeisistä arvoista ja normeista, kuten 
ihmisoikeuksista, perusoikeuksista ja 
-vapauksista sekä humanitaarisista 
oikeuksista, ei voida tinkiä kansainvälisen 
terrorismin torjunnan yhteydessä ja että 
yksi Euroopan parlamentin väliaikaisen 
valiokunnan päätelmä väittämästä, että 
CIA käytti Euroopan valtioita 
vankikuljetukseen ja laittomaan vankien 
säilyttämiseen, on se, että tarvitaan 
enemmän parlamentaarista valvontaa 
kansallisista ja unionin terrorismin 
vastaisista toimintalinjoista ja 
toimenpiteistä;

Or. en
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Tarkistus 197
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että on käynyt yhä 
selvemmäksi, että monia kansainvälisiä 
uhkia (kuten terrorismia, järjestäytynyttä 
rikollisuutta, tietoverkkorikollisuutta sekä 
huume- ja ihmiskauppaa) ei nykyisin - eikä 
etenkään syyskuun 11. päivän tapahtumien 
jälkeen - voida saada kuriin ilman 
koordinoitua toimintaa; katsoo, että 
toimien olisi perustuttava niin "ulkoista" 
turvallisuutta koskeviin politiikkoihin kuin 
"sisäisiin" lainsäädännöllisiin ja poliittisiin 
toimenpiteisiin ja välineisiin, joista oli kyse
jo Euroopan unionin ensimmäisessä 
terrorismin vastaisessa 
toimintasuunnitelmassa (2001) ja Euroopan 
unionin terrorisminvastaisessa strategiassa 
(2005);

46. katsoo, että on käynyt yhä 
selvemmäksi, että monia kansainvälisiä 
uhkia (kuten terrorismia, 
joukkotuhoaseiden leviämistä,
järjestäytynyttä rikollisuutta, 
tietoverkkorikollisuutta sekä huume- ja 
ihmiskauppaa) ei nykyisin - eikä etenkään 
syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen -
voida saada kuriin ilman koordinoitua 
toimintaa; katsoo, että toimien olisi 
perustuttava niin "ulkoista" turvallisuutta 
koskeviin politiikkoihin kuin "sisäisiin" 
lainsäädännöllisiin ja poliittisiin 
toimenpiteisiin ja välineisiin, joista jo
ilmoitettiin Euroopan unionin 
ensimmäisessä terrorismin vastaisessa 
toimintasuunnitelmassa (2001) ja Euroopan 
unionin terrorisminvastaisessa strategiassa 
(2005); palauttaa mieliin, että 
vuoden 2008 Euroopan 
turvallisuusstrategiaa koskevassa 
neuvoston täytäntöönpanokertomuksessa 
muistutetaan, että valtion 
toimintakyvyttömyys vaikuttaa Euroopan 
turvallisuuteen, kuten Somalian tapaus 
osoittaa;

Or. en

Tarkistus 198
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
46 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46. katsoo, että on käynyt yhä 46. katsoo, että on käynyt yhä 
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selvemmäksi, että monia kansainvälisiä 
uhkia (kuten terrorismia, järjestäytynyttä 
rikollisuutta, tietoverkkorikollisuutta sekä
huume- ja ihmiskauppaa) ei nykyisin -
eikä etenkään syyskuun 11. päivän 
tapahtumien jälkeen - voida saada kuriin
ilman koordinoitua toimintaa; katsoo, että 
toimien olisi perustuttava niin "ulkoista" 
turvallisuutta koskeviin politiikkoihin kuin 
"sisäisiin" lainsäädännöllisiin ja poliittisiin 
toimenpiteisiin ja välineisiin, joista oli kyse 
jo Euroopan unionin ensimmäisessä 
terrorismin vastaisessa 
toimintasuunnitelmassa (2001) ja Euroopan 
unionin terrorisminvastaisessa strategiassa 
(2005);

selvemmäksi, että moniin kansainvälisiin 
uhkiin (kuten terrorismiin, 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen, 
tietoverkkorikollisuuteen sekä huume- ja 
ihmiskauppaan) ei nykyisin - eikä 
etenkään syyskuun 11. päivän tapahtumien 
jälkeen - voida vastata ilman koordinoitua 
toimintaa; katsoo, että toimien olisi 
perustuttava niin "ulkoista" turvallisuutta 
koskeviin politiikkoihin kuin "sisäisiin" 
lainsäädännöllisiin ja poliittisiin 
toimenpiteisiin ja välineisiin, joista oli kyse 
jo Euroopan unionin ensimmäisessä 
terrorismin vastaisessa 
toimintasuunnitelmassa (2001) ja Euroopan 
unionin terrorisminvastaisessa strategiassa 
(2005);

Or. en

Tarkistus 199
Luis Yáñez-Barnuevo García

Päätöslauselmaesitys
46 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

46 a. katsoo, että nykyään 
luonnononnettomuus tai -katastrofi voi 
yhtä selvästi johtaa turvallisuusuhkaan, 
joka liittyy esimerkiksi energiahuoltoon; 

Or. es

Tarkistus 200
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. toteaa, että ulkoista ja sisäistä Poistetaan.
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turvallisuutta koskevien politiikkojen 
väliset kytkökset ovat tulleet yhä 
näkyvämmiksi jäsenvaltioissa ja erityisesti 
eräissä kolmansissa maissa, kuten 
Yhdysvalloissa, missä vuonna 2003 
yhdistettiin 22 liittovaltion virastoa 
sisäisen turvallisuuden ministeriöksi, 
jossa nykyisin työskentelee yli 200 000 
virkamiestä ja jonka vuotuinen 
talousarvio on yli 40 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria; katsoo, että on 
varsin ymmärrettävää, että Yhdysvaltain 
sisäisen turvallisuuden ministeriön 
ensisijaiset tehtävät ovat osittain 
samankaltaiset kuin ne, jotka Euroopan 
unioni on liittänyt vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen luomiseen (ulkorajojen 
suojaaminen, maahanmuutto ja 
terrorismin vastainen taistelu);

Or. en

Tarkistus 201
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. toteaa, että ulkoista ja sisäistä 
turvallisuutta koskevien politiikkojen 
väliset kytkökset ovat tulleet yhä 
näkyvämmiksi jäsenvaltioissa ja erityisesti 
eräissä kolmansissa maissa, kuten 
Yhdysvalloissa, missä vuonna 2003 
yhdistettiin 22 liittovaltion virastoa 
sisäisen turvallisuuden ministeriöksi, 
jossa nykyisin työskentelee yli 200 000 
virkamiestä ja jonka vuotuinen 
talousarvio on yli 40 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria; katsoo, että on 
varsin ymmärrettävää, että Yhdysvaltain 
sisäisen turvallisuuden ministeriön 
ensisijaiset tehtävät ovat osittain 

Poistetaan.
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samankaltaiset kuin ne, jotka Euroopan 
unioni on liittänyt vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen luomiseen (ulkorajojen 
suojaaminen, maahanmuutto ja 
terrorismin vastainen taistelu);

Or. en

Tarkistus 202
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
47 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47. toteaa, että ulkoista ja sisäistä 
turvallisuutta koskevien politiikkojen 
väliset kytkökset ovat tulleet yhä 
näkyvämmiksi jäsenvaltioissa ja erityisesti 
eräissä kolmansissa maissa, kuten 
Yhdysvalloissa, missä vuonna 2003 
yhdistettiin 22 liittovaltion virastoa 
sisäisen turvallisuuden ministeriöksi, 
jossa nykyisin työskentelee yli 200 000 
virkamiestä ja jonka vuotuinen 
talousarvio on yli 40 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria; katsoo, että on 
varsin ymmärrettävää, että Yhdysvaltain 
sisäisen turvallisuuden ministeriön 
ensisijaiset tehtävät ovat osittain 
samankaltaiset kuin ne, jotka Euroopan 
unioni on liittänyt vapauteen, 
turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan 
alueen luomiseen (ulkorajojen 
suojaaminen, maahanmuutto ja 
terrorismin vastainen taistelu);

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 203
Luis Yáñez-Barnuevo García

Päätöslauselmaesitys
47 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

47 a. tunnustettuaan uusien ja 
perinteisten turvallisuusuhkien olevan 
pysyviä katsoo, että yhteisvastuu- ja 
keskinäisen avustamisen lausekkeet ovat 
vahvistetun eurooppalaisen 
turvallisuuden kaksi ulottuvuutta, jotka 
toisaalta torjuvat terrorismia ja luonnon 
tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja, 
toisaalta torjuvat alueellisia hyökkäyksiä 
jäsenvaltioihin;

Or. es

Tarkistus 204
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
48 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

48. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksen keskeiset määräykset 
ilmentävät sopeutumista edellä mainitun 
kaltaiseen toimintaympäristöön ja tarvetta 
hyödyntää ulkoisen ja sisäisen 
turvallisuuden välisiä synergioita muun 
muassa seuraavin tavoin:

48. pitää myönteisenä, että Lissabonin 
sopimuksen keskeiset määräykset 
ilmentävät tarvetta hyödyntää ulkoisen ja 
sisäisen turvallisuuden välisiä synergioita 
muun muassa seuraavin tavoin:

Or. en

Tarkistus 205
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
48 kohta – 1 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– laajennetaan YTPP-toimeksiantoa 
laajentamalla Petersbergin tehtävien 
kaltaisia toimia, joilla voitaisiin edistää 
terrorismin vastaista taistelua muun muassa 
siten, että tuetaan kolmansia maita 
torjumaan terrorismia niiden omalla 
alueella; suosittelee, että asianomaisia 
määräyksiä tulkitaan laajasti;

– laajennetaan YTPP-toimeksiantoa 
laajentamalla Petersbergin tehtävien 
kaltaisia toimia, joilla voitaisiin edistää 
terrorismin vastaista taistelua muun muassa 
siten, että tuetaan kolmansia maita 
torjumaan terrorismia niiden omalla 
alueella;

Or. en

Tarkistus 206
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
48 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– laajennetaan YTPP-toimeksiantoa 
laajentamalla Petersbergin tehtävien 
kaltaisia toimia, joilla voitaisiin edistää 
terrorismin vastaista taistelua muun muassa 
siten, että tuetaan kolmansia maita 
torjumaan terrorismia niiden omalla 
alueella; suosittelee, että asianomaisia 
määräyksiä tulkitaan laajasti;

– riittävä sisäinen ja ulkoinen 
koordinointi ja johdonmukaisuus 
Petersbergin tehtävien kaltaisissa toimissa, 
joilla voitaisiin edistää terrorismin vastaista 
taistelua muun muassa siten, että tuetaan 
kolmansia maita torjumaan terrorismia 
niiden omalla alueella; suosittelee, että 
asianomaisia määräyksiä tulkitaan laajasti;

Or. en

Tarkistus 207
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
48 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– laajennetaan YTPP-toimeksiantoa 
laajentamalla Petersbergin tehtävien 
kaltaisia toimia, joilla voitaisiin edistää 

– laajennetaan YTPP-toimeksiantoa 
laajentamalla Petersbergin tehtävien 
kaltaisia toimia, joilla voitaisiin edistää 



AM\861179FI.doc 131/173 PE460.912v01-00

FI

terrorismin vastaista taistelua muun muassa 
siten, että tuetaan kolmansia maita 
torjumaan terrorismia niiden omalla 
alueella; suosittelee, että asianomaisia 
määräyksiä tulkitaan laajasti;

terrorismin vastaista taistelua muun muassa 
siten, että tuetaan kolmansia maita 
torjumaan terrorismia niiden omalla 
alueella; suosittelee, että asianomaisia 
määräyksiä tulkitaan laajasti YK:n 
asiaankuuluvien päätöslauselmien 
mukaisesti kunnioittaen täysimääräisesti 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia; 
muistuttaa kuitenkin, että sotilaallinen 
ratkaisu ei sellaisenaan riitä torjumaan 
kansainvälistä terrorismia ja vaatii 
jatkuvia kansainvälisiä ponnisteluja, jotta 
tunnistetaan ilmiön taustalla olevat 
oikeutetut tyytymättömyyden aiheet ja 
puututaan niihin tehostamalla 
samanaikaisesti vuoropuhelua ja 
laajentamalla kulttuurien välistä 
yhteisymmärrystä; 

Or. en

Tarkistus 208
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
48 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– yhteisvastuulauseke: katsoo, että tämä 
mekanismi olisi saatava toimintavalmiiksi 
ja pitää myönteisenä sitä, että komissio ja 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja ovat 
luvanneet esittää vuonna 2011 monialaisen 
ehdotuksen luodakseen perustan EU:n 
yhteiselle sitoumukselle ottaa 
yhteisvastuulauseke käyttöön;

– pitää myönteisenä sitä, että komissio ja 
varapuheenjohtaja / korkea edustaja ovat 
luvanneet esittää vuonna 2011 monialaisen 
ehdotuksen luodakseen perustan EU:n 
yhteiselle sitoumukselle ottaa 
yhteisvastuulauseke käyttöön;

Or. en
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Tarkistus 209
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
48 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– keskinäisen avunannon lauseke: pitää 
sitä tärkeänä poliittisena toimena 
tehokkaan solidaarisuuden edistämiseksi, 
jos jotakin EU:n jäsenvaltiota vastaan 
hyökätään ja katsoo, että tämä ei ole 
ristiriidassa Naton tehtävän kanssa 
Euroopan turvallisuusrakenteissa ja että 
samalla kunnioitetaan tiettyjen EU:n 
jäsenvaltioiden puolueettomuutta;

Or. en

Tarkistus 210
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. katsoo, että Euroopan 
turvallisuusstrategiassa (2003) ja sisäisen 
turvallisuuden strategiassa (2010) on 
johdonmukaisesti eritelty joukko yhteisiä 
toiminta-aloja – esimerkiksi terrorismin 
vastainen taistelu, järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta ja tietoverkkojen 
turvallisuus – joilla on vaikutuksia 
kumpaakin turvallisuutta koskevaan 
ulottuvuuteen; toteaa näin ollen, että 
turvallisuuden sisäinen ja ulkoinen 
ulottuvuus on kytkettävä toisiinsa nykyistä 
paremmin ja että komissio on käsitellyt 
tätä ajatusta tiedonannossaan "EU:n 
sisäisen turvallisuuden strategian 
toteuttamissuunnitelma: viisi askelta kohti 
turvallisempaa Eurooppaa" (2010);

49. katsoo, että Euroopan 
turvallisuusstrategiassa (2003) ja sisäisen 
turvallisuuden strategiassa (2010) on 
johdonmukaisesti eritelty joukko yhteisiä 
toiminta-aloja – esimerkiksi terrorismin 
vastainen taistelu, järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta ja tietoverkkojen 
turvallisuus – joilla on vaikutuksia 
kumpaakin turvallisuutta koskevaan 
ulottuvuuteen; toteaa näin ollen, että 
turvallisuuden sisäinen ja ulkoinen 
ulottuvuus on kytkettävä toisiinsa nykyistä 
paremmin;
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Or. en

Tarkistus 211
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
49 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49. katsoo, että Euroopan 
turvallisuusstrategiassa (2003) ja sisäisen 
turvallisuuden strategiassa (2010) on 
johdonmukaisesti eritelty joukko yhteisiä 
toiminta-aloja – esimerkiksi terrorismin 
vastainen taistelu, järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta ja tietoverkkojen 
turvallisuus – joilla on vaikutuksia 
kumpaakin turvallisuutta koskevaan 
ulottuvuuteen; toteaa näin ollen, että 
turvallisuuden sisäinen ja ulkoinen 
ulottuvuus on kytkettävä toisiinsa nykyistä 
paremmin ja että komissio on käsitellyt tätä 
ajatusta tiedonannossaan "EU:n sisäisen 
turvallisuuden strategian 
toteuttamissuunnitelma: viisi askelta kohti 
turvallisempaa Eurooppaa" (2010);

49. katsoo, että Euroopan 
turvallisuusstrategiassa (2003) ja sisäisen 
turvallisuuden strategiassa (2010) on 
johdonmukaisesti eritelty joukko yhteisiä 
toiminta-aloja – esimerkiksi terrorismin 
vastainen taistelu, järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta ja tietoverkkojen 
turvallisuus – joilla on vaikutuksia 
kumpaakin turvallisuutta koskevaan 
ulottuvuuteen; toteaa näin ollen, että 
turvallisuuden sisäinen ja ulkoinen 
ulottuvuus on kytkettävä toisiinsa nykyistä 
paremmin ja että komissio on käsitellyt tätä 
ajatusta tiedonannossaan "EU:n sisäisen 
turvallisuuden strategian 
toteuttamissuunnitelma: viisi askelta kohti 
turvallisempaa Eurooppaa" (2010) mukaan 
lukien avaruuden turvallisuus;

Or. en

Tarkistus 212
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
49 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 a. katsoo, että EU:n sisäisen 
turvallisuuden strategian tärkein tavoite 
on tehokkaimman tavan löytäminen 
yhteistyön ja tiedonvaihdon optimointiin 
ja että sen vuoksi tarvitaan selvää 
tehtävien ja vastuun jakoa "ulkoisten"
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turvallisuustoimintalinjojen ja "sisäisten" 
lainsäädännöllisten ja poliittisten 
toimenpiteiden välillä, sekä myös 
välineitä; katsoo, että samalla 
asianmukaiset yhteistyön ja 
yhteistoiminnan muodot on määriteltävä;

Or. en

Tarkistus 213
Ágnes Hankiss

Päätöslauselmaesitys
49 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

49 b. katsoo, että Lissabonin sopimuksen 
mukaan kansallinen turvallisuus pysyy 
yksinomaan jäsenvaltioiden vastuulla ja 
että unionin on kunnioitettava 
jäsenvaltioiden tasa-arvoa 
perussopimuksia sovellettaessa, erityisesti 
jäsenvaltioiden koordinointielimiä ja 
-virastoja; katsoo, että sisäisen 
turvallisuuden pysyvää komiteaa ja
terrorismin torjunnan koordinaattoria on 
kohdeltava tasavertaisesti ja että niiden 
riippumattomuutta muista unionin 
toimielimistä on vaalittava ja että samalla 
on varmistettava toissijaisuusperiaate 
sekä moniulotteinen demokraattinen 
valvonta;

Or. en

Tarkistus 214
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
50 kohta – 2 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteutetaan turvallisuutta koskeva 
tiedonhallintamalli liittämällä Schengenin 
tietojärjestelmä alan kaikkiin muihin 
euroopanlaajuisiin verkkoihin, joita ovat 
muun muassa viisumitietojärjestelmä ja 
Eurodac, ja pitämällä esimerkkinä 
Yhdysvaltain kehittämää 
tiedonhallintamallia, jossa on yhdistetty 
toisiinsa Yhdysvaltain 
ulkoasiainministeriön ja sisäisen 
turvallisuuden ministeriön terrorismin 
torjuntaan liittyvät tietoverkot;

– toteutetaan turvallisuutta koskeva 
tiedonhallintamalli liittämällä Schengenin 
tietojärjestelmä alan kaikkiin muihin 
asiaankuuluviin euroopanlaajuisiin 
verkkoihin, joita ovat muun muassa 
viisumitietojärjestelmä ja Eurodac, ja 
hyödyntämällä toisten maiden 
kokemuksia ja parhaita käytäntöjä;

Or. en

Tarkistus 215
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
50 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteutetaan turvallisuutta koskeva 
tiedonhallintamalli liittämällä Schengenin 
tietojärjestelmä alan kaikkiin muihin 
euroopanlaajuisiin verkkoihin, joita ovat 
muun muassa viisumitietojärjestelmä ja 
Eurodac, ja pitämällä esimerkkinä
Yhdysvaltain kehittämää 
tiedonhallintamallia, jossa on yhdistetty 
toisiinsa Yhdysvaltain 
ulkoasiainministeriön ja sisäisen 
turvallisuuden ministeriön terrorismin 
torjuntaan liittyvät tietoverkot;

– toteutetaan turvallisuutta koskeva 
tiedonhallintamalli liittämällä Schengenin 
tietojärjestelmä alan kaikkiin muihin 
euroopanlaajuisiin verkkoihin, joita ovat 
muun muassa viisumitietojärjestelmä ja 
Eurodac, ja tarkastelemalla Yhdysvaltain 
kehittämää tiedonhallintamallia, jossa on 
yhdistetty toisiinsa Yhdysvaltain 
ulkoasiainministeriön ja sisäisen 
turvallisuuden ministeriön terrorismin 
torjuntaan liittyvät tietoverkot;

Or. en
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Tarkistus 216
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
50 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– toteutetaan turvallisuutta koskeva 
tiedonhallintamalli liittämällä Schengenin 
tietojärjestelmä alan kaikkiin muihin 
euroopanlaajuisiin verkkoihin, joita ovat 
muun muassa viisumitietojärjestelmä ja 
Eurodac, ja pitämällä esimerkkinä 
Yhdysvaltain kehittämää 
tiedonhallintamallia, jossa on yhdistetty 
toisiinsa Yhdysvaltain 
ulkoasiainministeriön ja sisäisen 
turvallisuuden ministeriön terrorismin 
torjuntaan liittyvät tietoverkot;

– toteutetaan turvallisuutta koskeva 
tiedonhallintamalli liittämällä Schengenin 
tietojärjestelmä alan kaikkiin muihin 
euroopanlaajuisiin verkkoihin, joita ovat 
muun muassa viisumitietojärjestelmä ja 
Eurodac, ja pitämällä esimerkkinä 
Yhdysvaltain kehittämää 
tiedonhallintamallia, jossa on yhdistetty 
toisiinsa Yhdysvaltain 
ulkoasiainministeriön ja sisäisen 
turvallisuuden ministeriön terrorismin 
torjuntaan liittyvät tietoverkot; korostaa, 
että yksityiselämälle aiheutuvat riskit ja 
tästä aiheutuvat eettiset seuraukset on 
otettava huomioon näissä 
yhdistämistoimissa;

Or. en

Tarkistus 217
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
50 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– terrorismin rahavirtoja on viime aikoina 
kyetty seuraamaan aiempaa paremmin
EU:n ja Yhdysvaltojen TFTP-sopimuksen 
ansiosta ja kaikkien niiden 
lainsäädännöllisten toimenpiteiden 
avulla, joilla on parannettu epäilyttävien 
rahansiirtojen jäljitettävyyttä;

– terrorismin rahavirtojen jäljittäminen,
kuten määrättiin EU:n ja Yhdysvaltojen 
TFTP-sopimuksessa ja kaikki ne 
lainsäädännölliset toimenpiteet, joilla on 
parannettu epäilyttävien rahansiirtojen 
jäljitettävyyttä

Or. en
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Tarkistus 218
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
50 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Euroopan elintärkeitä infrastruktuureita 
määritettäessä on otettu huomioon ihmisten 
toiminnan (terroristi-iskujen) vaikutus;

– Euroopan elintärkeitä infrastruktuureita 
määritettäessä on otettu huomioon ihmisten 
toiminnan, kuten terroristi-iskujen ja 
verkkohyökkäyksien, vaikutus;

Or. en

Tarkistus 219
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
51 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51. on sitä mieltä, että kaikkia edellä 
lueteltuja aloitteita voidaan alkaa 
toteuttaa ainoastaan, jos niille on vakaa 
oikeudellinen perusta ja jos sovelletaan 
sellaisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, 
jotka voidaan hyväksyä sisäisesti EU:n 
tavanomaisen toimivallan mukaisesti: 
tämä merkitsee tavallisesti neuvoston 
määräenemmistöä, 
yhteispäätösmenettelyä parlamentissa 
sekä lopuksi prosessin olennaisena osana 
laillisuuden valvontaa tuomioistuimessa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 220
Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
51 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

51 a. korostaa tarvetta parantaa 
Euroopan turvallisuutta sisällyttämällä 
toimiin meripolitiikan laadinta ja 
yhdistämällä sotilas- ja siviilivalmiudet, 
jotta luodaan yhteinen 
merivalvontaverkosto, jolla varmistetaan 
tehokas tiedonsiirto, parannetaan 
tilannetietoisuutta ja valmistaudutaan 
mahdollisiin yhteisiin operaatioihin 
YTPP:n puitteissa; pitää myönteisenä 
luonnosta etenemissuunnitelmaksi 
merivalvontaa koskevan yhteisen 
tietojenvaihtoympäristön kehittämiseksi 
EU:n merialalla, jonka komissio esitteli 
lokakuussa 2010 ensimmäisenä 
tämänsuuntaisena toimena;

Or. en

Tarkistus 221
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. pitää niin ikään johdonmukaisena, 
että saman vaaran edellyttäessä ulkoisten 
ja sisäisten turvallisuustoimenpiteiden 
käynnistämistä, EU:n olisi ensisijaisesti 
turvauduttava niihin käytettävissään 
oleviin toimenpiteisiin, jotka ovat 
tehokkaampia ja oikeudellisesti 
kestävämpiä – ja nämä viimeksi mainitut 
kuuluvat nimenomaan sisäisen 
toimivallan piiriin; katsoo, että 
parlamentilla olisi oltava ratkaiseva rooli 
myös näihin kysymyksiin liittyvien 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
erityisstrategioiden ja -toimenpiteiden 
kohdalla;

52. vaatii, että siinä tapauksessa, että 
ulkoisen turvallisuuden varmistamiseen 
tarvittavat toimet ilmentävät EU:n sisäistä 
toimivaltaa, olisi sovellettava 
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä;
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Or. en

Tarkistus 222
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. pitää niin ikään johdonmukaisena, että 
saman vaaran edellyttäessä ulkoisten ja 
sisäisten turvallisuustoimenpiteiden 
käynnistämistä, EU:n olisi ensisijaisesti 
turvauduttava niihin käytettävissään oleviin 
toimenpiteisiin, jotka ovat tehokkaampia ja 
oikeudellisesti kestävämpiä – ja nämä 
viimeksi mainitut kuuluvat nimenomaan 
sisäisen toimivallan piiriin; katsoo, että 
parlamentilla olisi oltava ratkaiseva rooli 
myös näihin kysymyksiin liittyvien 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
erityisstrategioiden ja -toimenpiteiden 
kohdalla;

52. pitää niin ikään johdonmukaisena, että 
saman vaaran edellyttäessä ulkoisten ja 
sisäisten turvallisuustoimenpiteiden 
käynnistämistä, EU:n olisi ensisijaisesti 
turvauduttava niihin käytettävissään oleviin 
toimenpiteisiin, jotka ovat tehokkaampia ja 
oikeudellisesti kestävämpiä – ja nämä 
viimeksi mainitut kuuluvat nimenomaan 
sisäisen toimivallan piiriin;

Or. en

Tarkistus 223
Krzysztof Lisek, Petru Constantin Luhan, Michael Gahler, Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella 
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita;

54. pitää myönteisenä, että vuodesta 2003 
lähtien EU on toteuttanut kolmella eri 
mantereella useita operaatioita (24), joihin 
sisältyi monenlaisia toimia ja joista suurin 
osa oli poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita;

Or. en
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Tarkistus 224
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella 
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita;

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella 
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita; 
katsoo, että EU on osoittanut sotilaallisen 
valmiutensa uskottavuuden luomalla 
vakautta eri puolilla maailmaa; katsoo, 
että YTPP:n kriisinhallintavalmius on 
tärkeä tavoitteelle vahvistaa EU:ta 
maailmanlaajuisena toimijana;

Or. en

Tarkistus 225
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita;

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella 
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita; 
kehottaa neuvostoa ja komissiota 
toteuttamaan riippumattoman arvion 
näistä operaatioista niiden vaikutuksen ja 
rahalle saadun vastineen suhteen;
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Or. en

Tarkistus 226
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
54 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella 
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita;

54. toteaa, että vuodesta 2003 lähtien EU 
on toteuttanut kolmella eri mantereella 
useita (24) operaatioita, joihin sisältyi 
monenlaisia toimia ja joista suurin osa oli 
poliisitoimintaan, turvallisuusalan 
uudistamiseen ja oikeusvaltion 
lujittamiseen keskittyviä siviilioperaatioita; 
panee merkille, että 24:stä YTPP:n 
operaatiosta toistaiseksi kuusitoista on 
ollut luonteeltaan siviilioperaatio;

Or. en

Tarkistus 227
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. suhtautuu myönteisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
nykyisten käsitteiden tarkistamiseen; panee 
erityisesti merkille, että oikeusvaltiota 
pidetään yläkäsitteenä, joka kattaa
poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, 
siviilihallinnon, tullilaitoksen, 
rajavalvonnan ja muita aloja, jotka ovat 
tärkeitä kentällä operaatioita 
valmisteleville ja toteuttaville 
suunnittelijoille ja asiantuntijoille, joiden 
operaatioihin sisältyy lujittamistehtäviä 
ja/tai paikallisten viranomaisten tehtävien 
hoitamista (täytäntöönpanotehtäviä); tukee 

56. suhtautuu myönteisesti siviilialan 
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
nykyisten käsitteiden tarkistamiseen; panee 
erityisesti merkille, että oikeusvaltiota 
pidetään keskeisenä käsitteenä 
siviilioperaatioissa, jotka kattavat
poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, 
siviilihallinnon, tullilaitoksen, 
rajavalvonnan ja muita aloja, jotka ovat 
tärkeitä kentällä operaatioita 
valmisteleville ja toteuttaville 
suunnittelijoille ja asiantuntijoille, joiden 
operaatioihin sisältyy lujittamistehtäviä 
ja/tai paikallisten viranomaisten tehtävien 
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yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
oikeusalan operaatioiden kehitystyötä, 
mutta toteaa, että on vältettävä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
mahdollisten yhteisön ohjelmien kanssa; 
epäilee, ovatko EULEX Irak -operaatiossa 
tähän mennessä toteutetut tehtävät 
luonteeltaan YTPP-operaatioita;

hoitamista (täytäntöönpanotehtäviä); tukee 
yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
oikeusalan operaatioiden kehitystyötä, 
mutta toteaa, että on vältettävä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
mahdollisten yhteisön ohjelmien kanssa;

Or. en

Tarkistus 228
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. suhtautuu myönteisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
nykyisten käsitteiden tarkistamiseen; panee 
erityisesti merkille, että oikeusvaltiota 
pidetään yläkäsitteenä, joka kattaa 
poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, 
siviilihallinnon, tullilaitoksen, 
rajavalvonnan ja muita aloja, jotka ovat 
tärkeitä kentällä operaatioita 
valmisteleville ja toteuttaville 
suunnittelijoille ja asiantuntijoille, joiden 
operaatioihin sisältyy lujittamistehtäviä 
ja/tai paikallisten viranomaisten tehtävien 
hoitamista (täytäntöönpanotehtäviä); tukee 
yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
oikeusalan operaatioiden kehitystyötä, 
mutta toteaa, että on vältettävä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
mahdollisten yhteisön ohjelmien kanssa; 
epäilee, ovatko EULEX Irak -operaatiossa
tähän mennessä toteutetut tehtävät 
luonteeltaan YTPP-operaatioita;

56. suhtautuu myönteisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
nykyisten käsitteiden tarkistamiseen; panee 
erityisesti merkille, että oikeusvaltiota 
pidetään yläkäsitteenä, joka kattaa 
poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, 
siviilihallinnon, tullilaitoksen, 
rajavalvonnan ja muita aloja, jotka ovat 
tärkeitä kentällä operaatioita 
valmisteleville ja toteuttaville 
suunnittelijoille ja asiantuntijoille, joiden 
operaatioihin sisältyy lujittamistehtäviä 
ja/tai paikallisten viranomaisten tehtävien 
hoitamista (täytäntöönpanotehtäviä); tukee 
yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
oikeusalan operaatioiden kehitystyötä, 
mutta toteaa, että on vältettävä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
mahdollisten yhteisön ohjelmien kanssa; 
epäilee, ovatko EUJUST LEX Irak
-operaatiossa tähän mennessä toteutetut 
tehtävät luonteeltaan YTPP-operaatioita;

Or. en
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Tarkistus 229
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
56 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

56. suhtautuu myönteisesti yhteisen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
nykyisten käsitteiden tarkistamiseen; panee 
erityisesti merkille, että oikeusvaltiota 
pidetään yläkäsitteenä, joka kattaa 
poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, 
siviilihallinnon, tullilaitoksen, 
rajavalvonnan ja muita aloja, jotka ovat 
tärkeitä kentällä operaatioita 
valmisteleville ja toteuttaville 
suunnittelijoille ja asiantuntijoille, joiden 
operaatioihin sisältyy lujittamistehtäviä 
ja/tai paikallisten viranomaisten tehtävien 
hoitamista (täytäntöönpanotehtäviä); tukee 
yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
oikeusalan operaatioiden kehitystyötä, 
mutta toteaa, että on vältettävä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
mahdollisten yhteisön ohjelmien kanssa; 
epäilee, ovatko EULEX Irak -operaatiossa 
tähän mennessä toteutetut tehtävät 
luonteeltaan YTPP-operaatioita;

56. suhtautuu myönteisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
nykyisten käsitteiden tarkistamiseen; panee 
erityisesti merkille, että oikeusvaltiota ja 
suojeluvelvollisuutta pidetään 
yläkäsitteenä, joka kattaa poliisitoiminnan, 
oikeuslaitoksen, siviilihallinnon, 
tullilaitoksen, rajavalvonnan ja muita aloja, 
jotka ovat tärkeitä kentällä operaatioita 
valmisteleville ja toteuttaville 
suunnittelijoille ja asiantuntijoille, joiden 
operaatioihin sisältyy lujittamistehtäviä 
ja/tai paikallisten viranomaisten tehtävien 
hoitamista (täytäntöönpanotehtäviä); tukee 
yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
oikeusalan operaatioiden kehitystyötä, 
mutta toteaa, että on vältettävä 
tarpeettomia päällekkäisyyksiä 
mahdollisten yhteisön ohjelmien kanssa; 
epäilee, ovatko EULEX Irak -operaatiossa 
tähän mennessä toteutetut tehtävät 
luonteeltaan YTPP-operaatioita; kehottaa 
tässä yhteydessä, että korkea edustaja / 
varapuheenjohtaja toimittaa kiireellisesti 
yksityisten turvallisuuspalvelujen ja 
sotilaallisten yritysten palkkaamista 
ETPP:n ja YUTP:n operaatioihin 
koskevia yksityiskohtaisia tietoja, joissa 
täsmennetään toimeksisaajilta vaadittavia 
ammatillisia edellytyksiä ja 
yritysstandardeja, sovellettavia
säännöksiä, oikeudellista vastuuta ja 
velvollisuutta, seurantamekanismeja 
tehokkuuden arviointia ja kustannuksia;

Or. en
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Tarkistus 230
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa hyödyntämään saadut 
kokemukset, jotta operaatioita 
toteutettaisiin enemmän (EUTM Somalia 
-operaatio on ainoa uusi toimi, joka on 
käynnistetty kahden viime vuoden aikana) 
ja etenkin jotta operaatioiden laatua 
parannettaisiin entisestään, sillä 
operaatiot ovat YTPP-toimeksiannon 
mittapuu, joka osoittaa myös EU:n 
uskottavuutta kansainvälisenä toimijana;

58. korostaa, että operaatioiden laatu on 
tärkeämpi kuin määrä; vaatii, että 
operaatioiden tehokkuus mitataan ja 
konfliktien ehkäisemistä koskevia 
ajatuksia käsitellään laajemmin; 
korostaa, että EU tarvitsee asianmukaisen 
vaikutustenarvioinnin tämänhetkisistä ja 
aiemmista operaatioista; 

Or. en

Tarkistus 231
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
58 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58. kehottaa hyödyntämään saadut 
kokemukset, jotta operaatioita 
toteutettaisiin enemmän (EUTM Somalia 
-operaatio on ainoa uusi toimi, joka on 
käynnistetty kahden viime vuoden aikana) 
ja etenkin jotta operaatioiden laatua 
parannettaisiin entisestään, sillä 
operaatiot ovat YTPP-toimeksiannon 
mittapuu, joka osoittaa myös EU:n 
uskottavuutta kansainvälisenä toimijana;

58. kehottaa hyödyntämään saadut 
kokemukset, jotta operaatioille annetaan 
uutta pontta (EUTM Somalia -operaatio 
on ainoa uusi toimi, joka on käynnistetty 
kahden viime vuoden aikana), sillä 
operaatiot ovat YTPP-toimeksiannon 
mittapuu, joka osoittaa myös EU:n 
uskottavuutta kansainvälisenä toimijana;

Or. en
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Tarkistus 232
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
58 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

58 a. kehottaa korkeaa edustajaa / 
varapuheenjohtajaa tiedottamaan 
Euroopan parlamentille valmiusasteesta 
käyttää YTPP:n meri- ja ilmavoimien 
voimavaroja, jotta pannaan täytäntöön 
YK:n turvallisuusneuvoston 
asekauppasaartoa koskevat 
päätöslauselmat, kuten Gaddafin 
hallintoa vastaan annettu YK:n 
päätöslauselma 1970/2011;

Or. en

Tarkistus 233
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa, että useiden teknisten, 
oikeudellisten, operatiivisten sekä etenkin 
poliittisten ja strategisten näkökohtien 
osalta on nopeasti tapahduttava näkyvää 
edistystä; suosittelee erityisesti, että 
jokainen operaatio perustuisi selkeään 
(keskipitkän ja pitkän aikavälin) 
poliittiseen strategiaan; katsoo, että 
tällainen yhteys on edellytys sille, että 
operaatioiden onnistuminen voidaan 
varmistaa ja yleisesti ottaen katkaista 
noidankehä, jollainen voi syntyä, jos 
yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka ei enää olekaan 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
yhteydessä käytetty väline vaan sen 
korvike, jolloin toiminnasta tulee 

Poistetaan.
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epäjohdonmukaista;

Or. en

Tarkistus 234
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa, että useiden teknisten, 
oikeudellisten, operatiivisten sekä etenkin 
poliittisten ja strategisten näkökohtien 
osalta on nopeasti tapahduttava näkyvää 
edistystä; suosittelee erityisesti, että 
jokainen operaatio perustuisi selkeään 
(keskipitkän ja pitkän aikavälin) 
poliittiseen strategiaan; katsoo, että 
tällainen yhteys on edellytys sille, että 
operaatioiden onnistuminen voidaan 
varmistaa ja yleisesti ottaen katkaista 
noidankehä, jollainen voi syntyä, jos 
yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka ei enää olekaan 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
yhteydessä käytetty väline vaan sen 
korvike, jolloin toiminnasta tulee 
epäjohdonmukaista;

59. kehottaa arvioimaan tiukemmin 
kaikkia YTPP:n operaatioita ja 
vahvistamaan selkeämmin operatiivisia ja 
strategisia tavoitteita, jotta otetaan 
käyttöön tehokkaampia menettelyitä;

Or. en

Tarkistus 235
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
59 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

59. korostaa, että useiden teknisten, 
oikeudellisten, operatiivisten sekä etenkin 
poliittisten ja strategisten näkökohtien 

59. korostaa, että useiden teknisten, 
oikeudellisten, operatiivisten sekä etenkin 
poliittisten ja strategisten näkökohtien 
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osalta on nopeasti tapahduttava näkyvää 
edistystä; suosittelee erityisesti, että 
jokainen operaatio perustuisi selkeään 
(keskipitkän ja pitkän aikavälin) 
poliittiseen strategiaan; katsoo, että 
tällainen yhteys on edellytys sille, että 
operaatioiden onnistuminen voidaan 
varmistaa ja yleisesti ottaen katkaista 
noidankehä, jollainen voi syntyä, jos 
yhteinen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikka ei enää olekaan 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
yhteydessä käytetty väline vaan sen 
korvike, jolloin toiminnasta tulee 
epäjohdonmukaista;

osalta on nopeasti tapahduttava näkyvää 
edistystä; suosittelee erityisesti, että 
jokainen operaatio perustuisi selkeään 
(keskipitkän ja pitkän aikavälin) 
poliittiseen strategiaan ja korostaa, että 
operaatioita ei saa pitää politiikan 
korvaajana; katsoo, että tällainen yhteys 
on edellytys sille, että operaatioiden 
onnistuminen voidaan varmistaa ja 
yleisesti ottaen katkaista noidankehä, 
jollainen voi syntyä, jos yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei enää 
olekaan yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan yhteydessä käytetty 
väline vaan sen korvike, jolloin 
toiminnasta tulee epäjohdonmukaista;

Or. en

Tarkistus 236
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Euroopan unionin poliisioperaatiolla 
Afganistanissa on vain vähän vaikutuksia, 
koska sillä ei ole selkeää strategiaa, vaan 
se väistämättä sulautuu Yhdysvaltain 
AFPAK-strategiaan;

– Euroopan unionin poliisioperaatiolla 
Afganistanissa on vain kohdennettu 
vaikutus, joka keskittyy ainoastaan 
korkean tason virkamiehiin ja se 
sisällytettiin vasta äskettäin EU:n 
AFPAK-toimintasuunnitelmaan;

Or. en

Tarkistus 237
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 1 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Euroopan unionin poliisioperaatiolla 
Afganistanissa on vain vähän vaikutuksia, 
koska sillä ei ole selkeää strategiaa, vaan
se väistämättä sulautuu Yhdysvaltain 
AFPAK-strategiaan;

– Euroopan unionin poliisioperaatiolla 
Afganistanissa ei ole riittävää vaikutusta, 
koska sillä ei ole selkeää strategiaa ja se 
väistämättä sulautuu Yhdysvaltain 
AFPAK-strategiaan;

Or. en

Tarkistus 238
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Kosovossa toteutettavaa EULEX-
operaatiota ovat heikentäneet muun muassa 
jäsenvaltioiden erimielisyydet Kosovon 
itsenäisyyden tunnistamisesta ja vielä 
nykyisinkin Naton KFOR-operaation 
loogisesta ja tarkoituksenmukaisesta 
haltuunotosta;

– Kosovossa toteutettavaa EULEX-
operaatiota ovat heikentäneet muun muassa 
jäsenvaltioiden erimielisyydet Kosovon 
itsenäisyyden tunnistamisesta;

Or. en

Tarkistus 239
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Kosovossa toteutettava EULEX-
operaatiota ovat heikentäneet muun 
muassa jäsenvaltioiden erimielisyydet 
Kosovon itsenäisyyden tunnistamisesta;

– Kosovossa toteutettava EULEX-
operaatio, EU:n tärkein siviilioperaatio, 
on joutunut moniin vaikeuksiin 
pääasiassa asiaa koskevan lainsäädännön 
puutteen ja henkilöstön vähyyden vuoksi; 
katsoo kuitenkin, että sillä oli tärkeä rooli 
oikeusvaltion alalla ja että se tarjoaa 
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edelleen vakautta alueelle;

Or. en

Tarkistus 240
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Euroopan unionin rajavalvonnan 
avustusoperaatio Rafahin 
rajanylityspaikkaa varten ja Palestiinalle 
poliisialalla annettavaa tukea 
yhteensovittava Euroopan unionin toimisto 
eivät ole merkittävästi edistäneet konfliktin 
ratkaisemista, koska niiden tukena ei ole 
selkeää poliittista ja diplomaattista 
strategiaa, jota kuitenkin tarvittaisiin 
palestiinalaisalueita koskevan sitoumuksen 
uudistamista varten;

– Euroopan unionin rajavalvonnan 
avustusoperaatio Rafahin 
rajanylityspaikkaa varten ja Palestiinalle 
poliisialalla annettavaa tukea 
yhteensovittava Euroopan unionin 
toimisto, joka on laajalti tunnustettu ja 
hyväksytty tärkeä kansainvälinen 
asiantuntijaelin palestiinalaisalueen 
poliisitoimintaa koskevissa kysymyksissä,
eivät ole voineet merkittävästi vaikuttaa 
konfliktin ratkaisemiseen, koska niiden 
tukena ei ole selkeää poliittista ja 
diplomaattista strategiaa, jota kuitenkin
tarvittaisiin palestiinalaisalueita koskevan 
sitoumuksen uudistamista varten

Or. en

Tarkistus 241
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– näkyvyydestään ja menestyksestään 
huolimatta EU NAVFOR Somalia-
operaatiota haittaa se, ettei merirosvouden 
perimmäisiin syihin puuttumista ja Afrikan 
sarven jatkuvan epävakauden tehokasta 
ratkaisemista varten ole laadittu selkeää 

– EU on onnistuneesti ottanut 
johtoaseman kansainvälisissä toimissa 
merirosvouden torjumiseksi Atalanta-
operaation ansiosta, mutta katsoo, että 
merirosvojen oikeudellista kohtelua 
koskeva kysymys on ratkaistava 
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alueellista strategiaa; kiireellisesti erityisesti YK:n 
turvallisuusneuvostolle hiljattain 
toimitetun Langin raportin perusteella; 
katsoo, että EU NAVFOR Atalanta-
operaatiota haittaa se, ettei merirosvouden 
perimmäisiin syihin puuttumista ja Afrikan 
sarven jatkuvan epävakauden tehokasta 
ratkaisemista varten toteuteta selkeää 
alueellista strategiaa ja katsoo, että 
alueellisen merivalvonnan valmiuksia 
olisi tehostettava pikaisesti;

Or. en

Tarkistus 242
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– näkyvyydestään ja menestyksestään
huolimatta EU NAVFOR Somalia-
operaatiota haittaa se, ettei merirosvouden 
perimmäisiin syihin puuttumista ja Afrikan 
sarven jatkuvan epävakauden tehokasta 
ratkaisemista varten ole laadittu selkeää 
alueellista strategiaa;

– näkyvyydestään ja joistain 
menestyksistään huolimatta EU NAVFOR 
Somalia-operaatiota haittaa se, ettei 
merirosvouden perimmäisiin syihin 
puuttumista ja Afrikan sarven jatkuvan 
epävakauden tehokasta ratkaisemista 
varten ole laadittu selkeää alueellista 
strategiaa;

Or. en

Tarkistus 243
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– näkyvyydestään ja menestyksestään 
huolimatta EU NAVFOR Somalia-
operaatiota haittaa se, ettei merirosvouden 

– näkyvyydestään ja menestyksestään 
huolimatta EU NAVFOR Somalia-
operaatiota haittaa se, ettei merirosvouden 
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perimmäisiin syihin puuttumista ja Afrikan 
sarven jatkuvan epävakauden tehokasta 
ratkaisemista varten ole laadittu selkeää 
alueellista strategiaa;

perimmäisiin syihin puuttumista ja Afrikan 
sarven jatkuvan epävakauden tehokasta 
ratkaisemista varten ole laadittu selkeää 
alueellista strategiaa ja EUTM -operaatio 
voi vaikuttaa asiaan kielteisesti, koska se 
vahvistaa sotilaallisia valmiuksia 
mahdolliselle puolisotilaallisten joukkojen 
rekrytoinnille Somaliassa;

Or. en

Tarkistus 244
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– EUTM Somalia -operaatiolta puuttuu 
myös strateginen ja poliittinen kehys, 
esimerkiksi EU:n Afrikan sarvea tai EU:n 
Somaliaa koskeva strategia; pitää lisäksi 
erittäin suurena riskinä sitä, että 
Somalian turvallisuusjoukot eivät taistele 
väliaikaisen liittohallituksen puolesta sen 
jälkeen, kun EU kouluttaa ja varustaa ne, 
vaan eniten palkkiota maksavan 
ryhmittymän puolesta, mikä heikentäisi 
turvallisuustilannetta maassa; 

Or. en

Tarkistus 245
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
60 kohta – 5 b luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– EUPOL RD Congo -poliisioperaatio on 
ollut toiminnassa maassa vuodesta 2007 
ja EU:n neuvonta- ja avustusoperaatio 
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(EUSEC RD Congo) vuodesta 2005 
lähtien, mutta niillä on ollut korkeintaan 
vähäisiä myönteisiä vaikutuksia 
kohderyhmiin; suosittelee, että 
keskitytään tiiviimmin seksuaalista 
väkivaltaa koskevaan kysymykseen, jotta 
lisätään kummankin operaation 
tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 246
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
61 kohta – johdanto-osa

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

61. kehottaa tiivistämään koordinaatiota 
kentällä; toteaa, että edustustojen 
päälliköillä (jotka nykyisin ovat Euroopan 
ulkosuhdehallinnon eivätkä enää 
komission henkilöstöä) ja EU:n 
erityisedustajalla on tältä osin ratkaiseva 
rooli; katsoo, että koordinointia olisi 
toteutettava useilla eri tasoilla ja etenkin 
seuraavissa tilanteissa:

61. kehottaa tiivistämään kentällä 
koordinaatiota, jossa Euroopan 
ulkosuhdehallinnon edustustojen 
päälliköillä ja EU:n erityisedustajalla on 
tältä osin ratkaiseva rooli; katsoo, että 
koordinointia olisi toteutettava useilla eri 
tasoilla ja etenkin seuraavissa tilanteissa:

Or. en

Tarkistus 247
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
61 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– samalla tapahtuma-alueella toteutettavien 
EU:n operaatioiden kesken, jotta vältetään 
sen kaltaiset epäjohdonmukaisuudet ja 
päällekkäisyydet, joita ilmeni muun 
muassa Bosnia ja Herzegovinassa, koska 

– samalla tapahtuma-alueella toteutettavien 
EU:n operaatioiden kesken, jotta vältetään 
sen kaltaiset epäjohdonmukaisuudet ja 
päällekkäisyydet, joita ilmeni aikaisemmin 
muun muassa Bosnia ja Herzegovinassa, 
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EUFOR Althea -operaation ja EUPM-
poliisioperaation järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevia aiempia 
toimeksiantoja ei ollut koordinoitu 
keskenään;

koska EUFOR Althea -operaation ja 
EUPM-poliisioperaation järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaa koskevia aiempia 
toimeksiantoja ei ollut koordinoitu 
keskenään;

Or. en

Tarkistus 248
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
61 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kehitysyhteistyöhankkeiden ja YTPP-
operaatioiden välillä osana YUTP:tä;

Or. en

Tarkistus 249
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
63 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

63. suhtautuu myönteisesti tuloksiin, joita 
saavutettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamisesta tehtyjen Madridin 
sopimuksen perusteella, sillä niiden 
ansiosta yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvia keskeisiä 
operaatioita (EULEX Kosovo, EUPOL 
Afganistan ja EUMM Georgia) varten 
voitiin luoda kolme nimenomaista 
budjettikohtaa, minkä on tarkoitus lisätä 
avoimuutta ja parantaa parlamentin 
mahdollisuuksia tarkastella menoja; 
ilmoittaa olevansa valmis yhteistyöhön 
poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 
uuden pysyvän puheenjohtajan kanssa, 

63. suhtautuu myönteisesti tuloksiin, joita 
saavutettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon 
perustamisesta tehtyjen Madridin 
sopimuksen perusteella, sillä niiden 
ansiosta yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvia keskeisiä 
operaatioita (EULEX Kosovo, EUPOL 
Afganistan ja EUMM Georgia) varten 
voitiin luoda kolme nimenomaista 
budjettikohtaa, minkä on tarkoitus lisätä 
avoimuutta ja parantaa parlamentin 
mahdollisuuksia tarkastella menoja;
korostaa tarvetta ottaa käyttöön yksi 
budjettikohta kullekin YTTP-operaatiolle; 
ilmoittaa olevansa valmis yhteistyöhön 
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jotta yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevia 
neuvottelukokouksia voidaan kehittää ja 
lisätä niiden vaikuttavuutta 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
Madridissa sovittua poliittista vastuuta 
koskevan julkilausuman mukaisesti;

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean 
uuden pysyvän puheenjohtajan kanssa, 
jotta yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa koskevia 
neuvottelukokouksia voidaan kehittää ja 
lisätä niiden vaikuttavuutta 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
Madridissa sovittua poliittista vastuuta 
koskevan julkilausuman mukaisesti; 
ilmoittaa olevansa kiinnostunut saamaan 
tietoja Yhdysvaltojen kongressilta ja 
muilta kansallisilta parlamenteilta 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
valvomista koskevista menettelyistä ja 
menetelmistä;

Or. en

Tarkistus 250
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
64 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

64. kehottaa Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti perustamaan 
käynnistysrahaston sotilasoperaatioiden 
valmistelutoimia varten, jotta varat 
saataisiin nopeammin käyttöön ja jotta 
toimenpiteeseen voitaisiin soveltaa 
Athene-järjestelmään liittyvää 
tarkistusehdotusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
66 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. suosittelee sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 mukaisesti, ja jotta 
siviili- ja sotilasoperaatioista tulisi entistä 
vaikuttavampia, että naispuolinen 
henkilöstö otetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla mukaan 
toimintaan kaikilla kriisinhallinnan 
tasoilla;

66. suosittelee, että kaikkein pätevimmät 
henkilöt, rodusta tai sukupuolesta 
riippumatta, otetaan palvelukseen, jotta 
siviilioperaatioista saadaan 
tehokkaampia;

Or. en

Tarkistus 252
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. suosittelee sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 mukaisesti, ja jotta 
siviili- ja sotilasoperaatioista tulisi entistä 
vaikuttavampia, että naispuolinen 
henkilöstö otetaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla mukaan toimintaan kaikilla 
kriisinhallinnan tasoilla;

66. suosittelee sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 mukaisesti, ja jotta 
siviili- ja sotilasoperaatioista tulisi entistä 
vaikuttavampia, että naispuolinen 
henkilöstö otetaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla mukaan toimintaan kaikilla 
kriisinhallinnan tasoilla; korostaa, että on 
tarpeellista ottaa naiset mukaan johtavan 
tason päätöksentekotehtäviin ja kuulla 
säännöllisesti kansalaisyhteiskuntaa 
mukaan lukien naisjärjestöjä sekä 
tehostaa tasa-arvokysymysten käsittelyä 
koskevia valmiuksia operaatioiden 
yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 253
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
66 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

66. suosittelee sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 mukaisesti, ja jotta 
siviili- ja sotilasoperaatioista tulisi entistä 
vaikuttavampia, että naispuolinen 
henkilöstö otetaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla mukaan toimintaan kaikilla 
kriisinhallinnan tasoilla;

66. suosittelee sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 mukaisesti, ja jotta 
siviili- ja sotilasoperaatioista tulisi entistä 
vaikuttavampia, että naispuolinen 
henkilöstö otetaan tarkoituksenmukaisella 
tavalla mukaan toimintaan kaikilla 
kriisinhallinnan tasoilla; vaatii riittävien 
julkisten valitusmenettelyjen 
käyttöönottoa YTPP:n operaatioiden 
yhteydessä ja katsoo, että tällä tuetaan 
erityisesti seksuaalisesta ja sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta ilmoittamista; 
kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa sisällyttämään 
puolivuotisarvioon YTPP:n operaatioista 
yksityiskohtaisen selvityksen naisista, 
rauhasta ja turvallisuudesta; pitää 
tärkeänä, että EU:n olisi otettava YTPP:n 
operaatioiden tehtäviin enemmän 
naispuolisia poliiseja ja sotilaita ja katsoo 
tässä yhteydessä, että naispoliisien 
osaston käyttöä YK:n 
rauhanturvajoukoissa Liberiassa 
voitaisiin käyttää esimerkkinä;

Or. en

Tarkistus 254
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 67. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 
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edustajaa optimoimaan EU:n resurssien ja 
valmiuksien hyödyntämisen 
siviilioperaatioissa ja panee 
huolestuneena merkille, että EUJUST 
LEX-Irak- ja EUPOL Afganistan -
operaatioista aiheutuu korkeita 
turvallisuuskustannuksia, koska niiden
turvallisuustoimet on annettu yksityisten 
turvallisuusyritysten tehtäväksi;

edustajaa arvioimaan, voidaanko 
EUJUST LEX-Irak- ja EUPOL 
Afganistan -operaatioita perustella, koska 
on käytetty valtava määrä varoja näiden 
operaatioiden turvallisuuden 
takaamiseksi ja koska nämä 
turvallisuustoimet on annettu yksityisten 
turvallisuusyritysten tehtäväksi;

Or. en

Tarkistus 255
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
67 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

67. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa optimoimaan EU:n resurssien ja 
valmiuksien hyödyntämisen 
siviilioperaatioissa ja panee huolestuneena 
merkille, että EUJUST LEX-Irak- ja 
EUPOL Afganistan -operaatioista aiheutuu 
korkeita turvallisuuskustannuksia, koska 
niiden turvallisuustoimet on annettu 
yksityisten turvallisuusyritysten tehtäväksi;

67. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa optimoimaan EU:n resurssien ja 
valmiuksien hyödyntämisen 
siviilioperaatioissa ja panee huolestuneena 
merkille, että EUJUST LEX-Irak- ja 
EUPOL Afganistan -operaatioista aiheutuu 
korkeita turvallisuuskustannuksia, koska 
niiden turvallisuustoimet on annettu 
yksityisten turvallisuusyritysten tehtäväksi, 
koska mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut 
käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 256
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
68 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

68. korostaa, että tarvitaan vakaampia 
menettelyjä, joista on virallisesti sovittu 

Poistetaan.
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institutionaalisella tasolla, jotta 
operaatioiden toteuttamista kentällä 
voitaisiin säännöllisesti arvioida yhteisten 
kriteereiden perusteella; uskoo, että tämä 
mahdollistaisi saatujen kokemusten 
hyödyntämisen poliittisesta ja 
strategisesta, teknisestä, oikeudellisesta 
sekä operatiivisesta näkökulmasta ja 
muodostaisi pitkällä aikavälillä 
lähtökohdan käynnissä olevien 
operaatioiden kehittämiselle ja 
kriteereiden soveltamiselle alkamassa 
oleviin kriiseihin niin, että strategisten 
etujen ja käytettävissä olevien resurssien 
välille löydettäisiin paras mahdollinen 
tasapaino;

Or. en

Tarkistus 257
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. katsoo, että kansainvälisen järjestelmän 
kehittyessä moninapaiseksi ja 
perustettaessa strategisia kumppanuuksia 
olisi aktiivisesti sitouduttava edistämään 
monenvälisyyttä, koska tämä ulottuvuus on 
selvimmin EU:n erityisluonteen mukainen 
ja vastaa parhaiten sitä kasvavaa 
keskinäistä riippuvuutta, joka on ominaista 
globalisaatiolle;

69. katsoo, että kansainvälisen järjestelmän 
kehittyessä moninapaiseksi ja 
perustettaessa strategisia kumppanuuksia 
olisi aktiivisesti sitouduttava edistämään 
monenvälisyyttä, koska tämä ulottuvuus on 
selvimmin oikeusvaltion yleisen 
kunnioittamisen ja EU:n erityisluonteen 
mukainen ja vastaa parhaiten sitä kasvavaa 
keskinäistä riippuvuutta, joka on ominaista 
globalisaatiolle;

Or. en
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Tarkistus 258
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
70 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

70. katsoo, että Yhdistyneillä 
Kansakunnilla on tältä osin keskeinen 
rooli; panee merkille, että Lissabonin 
sopimuksessa velvoitetaan EU edistämään 
monenvälisiä ratkaisuja erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa ja 
noudattamaan kansainvälisessä 
toiminnassaan YK:n peruskirjassa 
esitettyjä periaatteita;

70. katsoo, että Yhdistyneillä 
Kansakunnilla on tältä osin keskeinen 
rooli; panee merkille, että Lissabonin 
sopimuksessa velvoitetaan EU edistämään 
monenvälisiä ratkaisuja erityisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien puitteissa ja 
noudattamaan kansainvälisessä 
toiminnassaan YK:n peruskirjassa 
esitettyjä periaatteita, kansainvälistä 
oikeutta ja EU:n periaatteita ja arvoja;

Or. en

Tarkistus 259
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. toteaa, että oikeudellisesta 
näkökulmasta Lissabonin sopimus on 
ratkaissut aiemman kahtiajakautumisen 
toisaalta unionin ja toisaalta yhteisön 
politiikkoihin luomalla EU:lle yhden 
oikeushenkilöllisyyden ja vahvistamalla 
EU:n oikeusjärjestyksen itsenäisyyttä 
suhteessa kansainväliseen oikeuteen, jopa 
tilanteissa, joissa on kyse kansainvälisestä 
turvallisuudesta, kuten tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö on jo osoittanut asiassa 
Kadi (jossa todettiin, että "kansainvälinen 
oikeus voi vaikuttaa yhteisön 
oikeusjärjestyksen sisällä ainoastaan 
yhteisön perustuslaillisissa periaatteissa 
vahvistettujen edellytysten nojalla");

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 260
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. toteaa, että oikeudellisesta 
näkökulmasta Lissabonin sopimus on 
ratkaissut aiemman kahtiajakautumisen 
toisaalta unionin ja toisaalta yhteisön 
politiikkoihin luomalla EU:lle yhden 
oikeushenkilöllisyyden ja vahvistamalla 
EU:n oikeusjärjestyksen itsenäisyyttä 
suhteessa kansainväliseen oikeuteen, jopa 
tilanteissa, joissa on kyse kansainvälisestä 
turvallisuudesta, kuten tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö on jo osoittanut asiassa 
Kadi (jossa todettiin, että "kansainvälinen 
oikeus voi vaikuttaa yhteisön 
oikeusjärjestyksen sisällä ainoastaan 
yhteisön perustuslaillisissa periaatteissa 
vahvistettujen edellytysten nojalla");

71. toteaa, että oikeudellisesta 
näkökulmasta Lissabonin sopimus on 
ratkaissut aiemman kahtiajakautumisen 
toisaalta unionin ja toisaalta yhteisön 
politiikkoihin luomalla EU:lle yhden 
oikeushenkilöllisyyden ja vahvistamalla 
EU:n oikeusjärjestyksen itsenäisyyttä 
suhteessa kansainväliseen oikeuteen;

Or. en

Tarkistus 261
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. toteaa, että oikeudellisesta 
näkökulmasta Lissabonin sopimus on 
ratkaissut aiemman kahtiajakautumisen 
toisaalta unionin ja toisaalta yhteisön 
politiikkoihin luomalla EU:lle yhden 
oikeushenkilöllisyyden ja vahvistamalla 
EU:n oikeusjärjestyksen itsenäisyyttä 
suhteessa kansainväliseen oikeuteen, jopa 

71. toteaa, että oikeudellisesta 
näkökulmasta Lissabonin sopimus on 
ratkaissut aiemman kahtiajakautumisen 
toisaalta unionin ja toisaalta yhteisön 
politiikkoihin luomalla EU:lle yhden 
oikeushenkilöllisyyden ja vahvistamalla 
EU:n oikeusjärjestyksen tehokkuutta 
suhteessa kansainväliseen oikeuteen, jopa 
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tilanteissa, joissa on kyse kansainvälisestä 
turvallisuudesta, kuten tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö on jo osoittanut asiassa 
Kadi (jossa todettiin, että "kansainvälinen 
oikeus voi vaikuttaa yhteisön 
oikeusjärjestyksen sisällä ainoastaan 
yhteisön perustuslaillisissa periaatteissa 
vahvistettujen edellytysten nojalla");

tilanteissa, joissa on kyse kansainvälisestä 
turvallisuudesta, kuten tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö on jo osoittanut asiassa 
Kadi (jossa todettiin, että "kansainvälinen 
oikeus voi vaikuttaa yhteisön 
oikeusjärjestyksen sisällä ainoastaan 
yhteisön perustuslaillisissa periaatteissa 
vahvistettujen edellytysten nojalla");

Or. en

Tarkistus 262
Nirj Deva

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan EU:n näkemyksiä ja etuja 
ja pyytämään Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa puhumaan 
turvallisuusneuvostossa EU:n puolesta;

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
pyytämään Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa puhumaan 
turvallisuusneuvostossa EU:n puolesta;

Or. en

Tarkistus 263
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan EU:n näkemyksiä ja etuja ja 
pyytämään Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa puhumaan 
turvallisuusneuvostossa EU:n puolesta;

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan muiden eurooppalaisten 
liittolaisten näkemyksiä ja etuja 
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Or. en

Tarkistus 264
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan EU:n näkemyksiä ja etuja ja 
pyytämään Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa puhumaan 
turvallisuusneuvostossa EU:n puolesta;

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan EU:n yhteisiä näkemyksiä ja 
etuja ja pyytämään Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa puhumaan 
turvallisuusneuvostossa EU:n puolesta;

Or. en

Tarkistus 265
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
72 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan EU:n näkemyksiä ja etuja ja 
pyytämään Lissabonin sopimuksen 
mukaisesti varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa puhumaan 
turvallisuusneuvostossa EU:n puolesta;

72. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka 
kuuluvat YK:n turvallisuusneuvostoon, 
puolustamaan EU:n näkemyksiä ja etuja ja 
pyytämään varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa varmistamaan EU:n 
osallistumisen kyseisessä elimessä ja 
painostamaan jäsenvaltioita sopimaan 
vuorottelujärjestelmästä, jolla 
varmistetaan, että EU:lla on pysyvästi 
jäsenpaikka YK:n turvallisuusneuvostossa;

Or. en
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Tarkistus 266
Krzysztof Lisek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
73 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73. korostaa, että EU:n ja YK:n välistä 
yhteistyötä kriisinhallinnan alalla on 
lisättävä, etenkin kriisien alkuvaiheessa, ja 
tiiviissä yhteydessä hiljattain perustetun 
Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteisiin;

73. korostaa, että EU:n ja YK:n välistä 
yhteistyötä kriisinhallinnan alalla on 
lisättävä, etenkin kriisien alkuvaiheessa ja 
jälleenrakentamisessa konfliktin jälkeen, 
ja tiiviissä yhteydessä hiljattain perustetun 
Euroopan ulkosuhdehallinnon rakenteisiin;

Or. en

Tarkistus 267
Elena Băsescu

Päätöslauselmaesitys
73 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

73 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavia toimia, jotta voidaan tehostaa 
EU:n tosiasiallista osallistumista YK:n 
yleiskokouksen kokouksiin;

Or. en

Tarkistus 268
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
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johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan 
kehittämiseen kohdistunutta vastustusta;

johtojärjestelmään;

Or. en

Tarkistus 269
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan 
kehittämiseen kohdistunutta vastustusta;

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; muistuttaa 
tarpeesta EU:n ja Naton väliselle 
rakentavalle yhteistyölle erityisesti silloin, 
kun nämä järjestöt toimivat samalla 
operaatioalueella; odottaa 
mielenkiinnolla syyskuun 2010 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
korkealle edustajalle tehtäväksi annettuja 
ehdotuksia EU:n ja Naton välisestä 
yhteistyöstä kriisinhallinnassa;

Or. en

Tarkistus 270
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
johtojärjestelmään ja katsoo, että se 

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; 
muistuttaa, että EU ei ole sotilasliitto, 
mutta että YTTP:n turvallisuutta 
koskevan laajemman lähestymistavan 
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todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen 
kohdistunutta vastustusta;

lisäarvo on osoitettu; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen 
kohdistunutta vastustusta;

Or. en

Tarkistus 271
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen 
kohdistunutta vastustusta;

74. vahvistaa Naton aseman siihen 
kuuluvien jäsenvaltioiden ja koko 
Euroopan yhteisen puolustuksen 
perustana; suhtautuu myönteisesti 
Ranskan paluuseen Atlantin puolustusliiton 
integroituun sotilaalliseen 
johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen 
kohdistunutta vastustusta;

Or. en

Tarkistus 272
Geoffrey Van Orden

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
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johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen 
kohdistunutta vastustusta;

johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti auttaa lopulta päättämään 
pyrkimykset EU:n tason yhteisen 
puolustuspolitiikan kehittämiseksi;

Or. en

Tarkistus 273
Roberto Gualtieri

Päätöslauselmaesitys
74 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

74. toteaa, että Nato on edelleenkin niiden 
jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 
perusta, jotka kuuluvat Natoon; suhtautuu 
myönteisesti Ranskan paluuseen Atlantin 
puolustusliiton integroituun sotilaalliseen 
johtojärjestelmään ja katsoo, että se 
todennäköisesti vähentää EU:n tason 
yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen 
kohdistunutta vastustusta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 274
Tunne Kelam

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. on tyytyväinen siihen, että Naton uuden 
strategisen toimintaperiaatteen mukaan 
EU:n ja Naton välistä strategista 
kumppanuutta vahvistetaan entisestään; 
toistaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä kriisinhallinnan 
alalla toinen toistaan tukien ja kunnioittaen 
kummankin oikeutta itsenäiseen 
päätöksentekoon; kiinnittää huomiota 

75. on tyytyväinen siihen, että Naton uuden
strategisen toimintaperiaatteen mukaan 
EU:n ja Naton välistä strategista 
kumppanuutta vahvistetaan entisestään; 
toistaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä kriisinhallinnan 
alalla toinen toistaan tukien ja kunnioittaen 
kummankin oikeutta itsenäiseen 
päätöksentekoon; vaatii toteuttamaan 
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siihen, että on vältettävä
kriisinhallintatoimien ja -resurssien 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja kehottaa 
EU:ta ja Natoa syventämään yhteistyötään 
mahdollisuuksiensa mukaisesti kriisejä 
koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, johon kummatkin 
osallistuvat kentällä, yhteydessä;

keskitettyjä toimia, jotta vältetään 
kriisinhallintatoimien ja -resurssien 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja kehottaa 
EU:ta ja Natoa syventämään yhteistyötään 
yhdistäen mahdollisimman paljon 
välineitään kriisejä koskevan 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan, johon 
kummatkin osallistuvat kentällä, 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 275
Teresa Riera Madurell

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. on tyytyväinen siihen, että Naton uuden 
strategisen toimintaperiaatteen mukaan 
EU:n ja Naton välistä strategista 
kumppanuutta vahvistetaan entisestään; 
toistaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä kriisinhallinnan 
alalla toinen toistaan tukien ja kunnioittaen 
kummankin oikeutta itsenäiseen 
päätöksentekoon; kiinnittää huomiota 
siihen, että on vältettävä 
kriisinhallintatoimien ja -resurssien 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja kehottaa 
EU:ta ja Natoa syventämään yhteistyötään 
mahdollisuuksiensa mukaisesti kriisejä 
koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, johon kummatkin 
osallistuvat kentällä, yhteydessä;

75. on tyytyväinen siihen, että Naton uuden 
strategisen toimintaperiaatteen mukaan 
EU:n ja Naton välistä strategista 
kumppanuutta vahvistetaan entisestään; 
toistaa, että suurin osa uudessa 
strategisessa toimintaperiaatteessa 
tunnistetuista uhkista kohdistuu myös 
EU:hun ja että on tärkeää vahvistaa EU:n 
ja Naton välistä yhteistyötä kriisinhallinnan 
alalla toinen toistaan tukien ja kunnioittaen 
kummankin oikeutta itsenäiseen 
päätöksentekoon; kiinnittää huomiota 
siihen, että on vältettävä 
kriisinhallintatoimien ja -resurssien 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja kehottaa 
EU:ta ja Natoa syventämään yhteistyötään 
mahdollisuuksiensa mukaisesti kriisejä 
koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, johon kummatkin 
osallistuvat kentällä, yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 276
Reinhard Bütikofer

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. on tyytyväinen siihen, että Naton uuden 
strategisen toimintaperiaatteen mukaan 
EU:n ja Naton välistä strategista 
kumppanuutta vahvistetaan entisestään; 
toistaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä kriisinhallinnan 
alalla toinen toistaan tukien ja kunnioittaen 
kummankin oikeutta itsenäiseen 
päätöksentekoon; kiinnittää huomiota 
siihen, että on vältettävä 
kriisinhallintatoimien ja -resurssien 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja kehottaa 
EU:ta ja Natoa syventämään yhteistyötään 
mahdollisuuksiensa mukaisesti kriisejä 
koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, johon kummatkin 
osallistuvat kentällä, yhteydessä;

75. on tyytyväinen siihen, että Naton uuden 
strategisen toimintaperiaatteen mukaan 
EU:n ja Naton välistä strategista 
kumppanuutta vahvistetaan entisestään; 
toistaa, että on tärkeää vahvistaa EU:n ja 
Naton välistä yhteistyötä kriisinhallinnan 
alalla toinen toistaan tukien ja kunnioittaen 
kummankin oikeutta itsenäiseen 
päätöksentekoon; kiinnittää huomiota 
siihen, että on vältettävä 
kriisinhallintatoimien ja -resurssien 
tarpeetonta päällekkäisyyttä, ja kehottaa 
EU:ta ja Natoa syventämään yhteistyötään 
mahdollisuuksiensa mukaisesti kriisejä 
koskevan kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan, johon kummatkin 
osallistuvat kentällä, yhteydessä; kehottaa 
Natoa rajoittamaan tiukasti 
siviilivalmiuksien kehittämistä 
päällekkäisyyksien välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 277
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. korostaa Afrikan mantereen 
perustavanlaatuista merkitystä EU:n 
turvallisuudelle sekä rauhanturvaamiselle 
ja konfliktien ehkäisemiselle; tukee EU:n 
ja Afrikan unionin välistä läheistä 
yhteistyötä, jossa toteutetaan yhteiseen 
EU–Afrikka-strategiaan kuuluvaa rauhan ja 

76. korostaa Afrikan mantereen 
perustavanlaatuista merkitystä EU:n 
turvallisuudelle sekä rauhanturvaamiselle 
ja konfliktien ehkäisemiselle; tukee EU:n 
ja Afrikan unionin välistä läheistä 
yhteistyötä, jossa toteutetaan yhteiseen 
EU–Afrikka-strategiaan kuuluvaa rauhan ja 
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turvallisuuden kumppanuutta; pitää 
toivottavana Afrikan unionin lisääntyvää 
osallistumista etenkin kriisinhallintaan ja 
toistaa, että komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava käytännön toimenpiteitä 
torjuakseen kevyiden aseiden ja 
pienaseiden kauppaa ja leviämistä; tukee 
Tripolin julistukseen liittyvää lupausta 
Afrikan rauhan ja turvallisuuden 
rakenteiden tekemisestä täysin 
toimintakykyisiksi;

turvallisuuden kumppanuutta; pitää 
toivottavana Afrikan unionin lisääntyvää 
osallistumista etenkin kriisinhallintaan ja 
toistaa, että komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava käytännön toimenpiteitä 
torjuakseen kevyiden aseiden ja 
pienaseiden kauppaa ja leviämistä;

Or. en

Tarkistus 278
Anneli Jäätteenmäki

Päätöslauselmaesitys
76 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

76. korostaa Afrikan mantereen 
perustavanlaatuista merkitystä EU:n 
turvallisuudelle sekä rauhanturvaamiselle 
ja konfliktien ehkäisemiselle; tukee EU:n 
ja Afrikan unionin välistä läheistä 
yhteistyötä, jossa toteutetaan yhteiseen 
EU–Afrikka-strategiaan kuuluvaa rauhan ja 
turvallisuuden kumppanuutta; pitää 
toivottavana Afrikan unionin lisääntyvää 
osallistumista etenkin kriisinhallintaan ja 
toistaa, että komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava käytännön toimenpiteitä 
torjuakseen kevyiden aseiden ja 
pienaseiden kauppaa ja leviämistä; tukee 
Tripolin julistukseen liittyvää lupausta 
Afrikan rauhan ja turvallisuuden 
rakenteiden tekemisestä täysin 
toimintakykyisiksi;

76. korostaa Afrikan mantereen 
perustavanlaatuista merkitystä EU:n 
turvallisuudelle sekä rauhanturvaamiselle 
ja konfliktien ehkäisemiselle; tukee EU:n 
ja Afrikan unionin välistä läheistä 
yhteistyötä, jossa toteutetaan yhteiseen 
EU–Afrikka-strategiaan kuuluvaa rauhan ja 
turvallisuuden kumppanuutta; pitää 
toivottavana Afrikan unionin lisääntyvää 
osallistumista ja vastuuta etenkin, kun on 
kyse kriisinhallinnasta, ja toistaa, että 
komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava käytännön toimenpiteitä 
torjuakseen kevyiden aseiden ja 
pienaseiden kauppaa ja leviämistä; tukee 
Tripolin julistukseen liittyvää lupausta 
Afrikan rauhan ja turvallisuuden 
rakenteiden tekemisestä täysin 
toimintakykyisiksi;

Or. en
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Tarkistus 279
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
77 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

77. suosittelee erityisesti, että Afrikan 
varhaisvaroitusjärjestelmää ja konfliktien 
ehkäisyvalmiuksia kehitetään, että 
"viisasten paneelille" annetaan paremmat 
mahdollisuudet toimia sovittelijana ja että 
tutkitaan, miten voitaisiin soveltaa Prodin 
raportin suosituksia afrikkalaisten 
rauhanturvaoperaatioiden rahoituksesta;
kehottaa ylläpitämään Afrikan ja EU:n 
suhteita yhteistoiminnan pohjalta ja 
vahvistamaan Afrikan alueellisten 
organisaatioiden valmiuksia;

77. suosittelee erityisesti, että Afrikan 
varhaisvaroitusjärjestelmää ja konfliktien 
ehkäisyvalmiuksia kehitetään; kehottaa 
vahvistamaan Afrikan alueellisten 
organisaatioiden valmiuksia;

Or. en

Tarkistus 280
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. muistuttaa, että yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan yhteydessä olisi 
vahvistettava yhteistyötä myös yksittäisten 
kolmansien maiden kanssa sen lisäksi, että 
sovitaan kumppanuuksista muiden 
kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, 
Naton ja Afrikan unionin kanssa; toteaa 
kokemuksen osoittaneen, että kolmannet 
maat voivat tuoda yhteiseen turvallisuus-
ja puolustuspolitiikkaan perustuviin 
operaatioihin huomattavia voimavaroja, 
henkilöstöresursseja ja asiantuntemusta: 
Venäjä esimerkiksi antoi Tšadin 
tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa 
toteutetun Euroopan unionin 

78. muistuttaa, että yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan yhteydessä olisi 
vahvistettava yhteistyötä myös yksittäisten 
kolmansien maiden kanssa sen lisäksi, että 
sovitaan kumppanuuksista muiden 
kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, 
Naton ja Afrikan unionin kanssa; uskoo 
lisäksi, että kolmansien maiden 
osallistuminen voi vahvistaa yhteiseen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan 
perustuvien operaatioiden legitimiteettiä ja 
tukea laajapohjaisemman 
turvallisuusasioita koskevan vuoropuhelun 
käymistä kumppaneiden kanssa;
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sotilasoperaation käyttöön helikoptereita, 
jotka olivat erittäin tarpeellisia, ja 
esimerkiksi Turkki ja Marokko osoittivat 
EUFOR Althea -operaatioon merkittävän 
määrän joukkoja; uskoo lisäksi, että 
kolmansien maiden osallistuminen voi 
vahvistaa yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
operaatioiden legitimiteettiä ja tukea 
laajapohjaisemman turvallisuusasioita 
koskevan vuoropuhelun käymistä 
tärkeiden kumppaneiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 281
Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Petru Constantin Luhan

Päätöslauselmaesitys
78 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

78. muistuttaa, että yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan yhteydessä olisi 
vahvistettava yhteistyötä myös yksittäisten 
kolmansien maiden kanssa sen lisäksi, että 
sovitaan kumppanuuksista muiden 
kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, 
Naton ja Afrikan unionin kanssa; toteaa 
kokemuksen osoittaneen, että kolmannet 
maat voivat tuoda yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuviin 
operaatioihin huomattavia voimavaroja, 
henkilöstöresursseja ja asiantuntemusta: 
Venäjä esimerkiksi antoi Tšadin 
tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa 
toteutetun Euroopan unionin 
sotilasoperaation käyttöön helikoptereita, 
jotka olivat erittäin tarpeellisia, ja 
esimerkiksi Turkki ja Marokko osoittivat 
EUFOR Althea -operaatioon merkittävän 
määrän joukkoja; uskoo lisäksi, että 
kolmansien maiden osallistuminen voi 
vahvistaa yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 

78. muistuttaa, että yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan yhteydessä olisi 
vahvistettava yhteistyötä myös yksittäisten 
kolmansien maiden kanssa sen lisäksi, että 
sovitaan kumppanuuksista muiden 
kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n, 
Naton ja Afrikan unionin kanssa; toteaa 
kokemuksen osoittaneen, että kolmannet 
maat voivat tuoda yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuviin 
operaatioihin huomattavia voimavaroja, 
henkilöstöresursseja ja asiantuntemusta: 
Venäjä esimerkiksi antoi Tšadin 
tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa 
toteutetun Euroopan unionin 
sotilasoperaation käyttöön helikoptereita, 
jotka olivat erittäin tarpeellisia, ja 
esimerkiksi Turkki ja Marokko osoittivat 
EUFOR Althea -operaatioon merkittävän 
määrän joukkoja; uskoo lisäksi, että 
kolmansien maiden osallistuminen voi 
vahvistaa yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan perustuvien 
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operaatioiden legitimiteettiä ja tukea 
laajapohjaisemman turvallisuusasioita 
koskevan vuoropuhelun käymistä tärkeiden 
kumppaneiden kanssa;

operaatioiden legitimiteettiä ja tukea 
laajapohjaisemman turvallisuusasioita 
koskevan vuoropuhelun käymistä tärkeiden 
kumppaneiden kanssa ja sitoutumista 
ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion 
kunnioittamisen edistämiseen;

Or. en

Tarkistus 282
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. katsoo, että turvallisuusasioita 
koskevan vuoropuhelun yhteydessä olisi 
tarkasteltava kummankin osapuolen uhka-
arvioita, vuoropuhelun olisi (tarvittaessa)
mahdollistettava kolmansien maiden 
osallistuminen EU:n järjestämiin 
harjoituksiin ja koulutukseen ja johdettava 
yleisesti ottaen tiiviimpään keskinäiseen 
sitoutumiseen; uskoo, että menettelyistä 
johtuvat ongelmat olisi ratkaistava 
kolmansien maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön helpottamiseksi ja jotta 
vältetään viiveet, joita voi aiheutua, jos 
jokaisesta osallistumisesta on 
neuvoteltava erikseen; on sitä mieltä, että 
joidenkin kolmansien maiden kanssa 
voitaisiin tältä osin laatia puitesopimuksia 
ja vakiomenettelyjä, jotka helpottaisivat 
niiden osallistumista operaatioihin;

79. katsoo, että turvallisuusasioita 
koskevan vuoropuhelun yhteydessä olisi 
tarkasteltava kummankin osapuolen uhka-
arvioita ja että vuoropuhelun olisi 
mahdollistettava kolmansien maiden 
osallistuminen EU:n järjestämiin 
harjoituksiin ja koulutukseen; on sitä 
mieltä, että kolmansien maiden kanssa 
voitaisiin laatia puitesopimuksia ja 
vakiomenettelyjä;

Or. en

Tarkistus 283
Krzysztof Lisek, Petru Constantin Luhan, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Päätöslauselmaesitys
79 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79 a. pitää tärkeänä tehdä yhteistyötä 
YTTP:n alalla naapurimaidemme kanssa 
ja katsoo, että sen pitäisi olla alueellisesti 
tasapainoista ja tarjota monenlaisia 
mahdollisuuksia, joilla kannustetaan 
turvallisuusalan uudistuksia 
kumppanimaissa; katsoo, että se auttaisi 
luomaan siviili- ja sotilasvalmiuksia ja 
että sen perusteella itäisten ja eteläisten 
kumppanimaiden osallistuminen YTPP:n 
operaatioihin olisi mahdollista ja lisäksi 
tarjoaisi meille enemmän tukea 
alueellisen turvallisuuden hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 284
Andrew Duff, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
80 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

80. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman neuvostolle, 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden 
parlamenteille, Naton parlamentaariselle 
yleiskokoukselle sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien ja Naton pääsihteereille.

80. kehottaa puhemiestä välittämään tämän 
päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 
varapuheenjohtajalle / korkealle 
edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden 
parlamenteille, Naton parlamentaariselle 
yleiskokoukselle sekä Yhdistyneiden 
kansakuntien ja Naton pääsihteereille.

Or. en


