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Tarkistus 1
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 34 
artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2005 
antamansa päätöslauselman 
Yhdistyneiden kansakuntien 
uudistuksesta1,
__________________
1 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2005)0237. 

Or. en

Tarkistus 3
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n
rauhanrakentamiskomission 
suorittamasta arviosta annetun välittäjien 
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raportin "Review of the United Nations 
peacebuilding architecture"1,
__________________
1 Yhdistyneiden kansakuntien
yleiskokouksen päätöslauselma A/64/868-
S/2010/393, liite.

Or. en

Tarkistus 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yleiskokouksen 
66. istunnon alustavalle esityslistalle 
otetut alustavat kohdat1,
__________________
1 Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen asiakirja A/66/50

Or. en

Tarkistus 5
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. maaliskuuta 2011 
antamansa päätöslauselman YK:n 
ihmisoikeusneuvoston 16. istunnon 
ensisijaisista tavoitteista ja vuoden 2011 
arvioinnista1,
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA-
PROV(2011)0097.
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Or. en

Tarkistus 6
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 11 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2011 
annetun YK:n ihmisoikeusneuvoston 
päätöslauselman "Promoting human 
rights and fundamental freedoms through 
a better understanding of traditional 
values of humankind" sekä EU:n tätä 
päätöslauselmaa koskevan kielteisen 
kannan,

Or. en

Tarkistus 7
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

A. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä 
haastaa EU:n toimimaan aktiivisemmin ja 
täyttämään vuoden 2003 Euroopan 
turvallisuusstrategiassa kuvatun 
tehtävänsä maailmanlaajuisena toimijana
nykyisten ja nousevien maailmanvaltojen 
sekä myös kahdenvälisten ja 
monenvälisten kumppanien kanssa, jotta 
voidaan edistää tehokkaita ratkaisuja EU:n 
kansalaisia ja koko maailmaa vaivaaviin 
yhteisiin ongelmiin,

Or. en
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Tarkistus 8
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

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

A. ottaa huomioon, että kansainvälinen 
järjestys on oleellisesti muuttumassa, mikä 
haastaa EU:n toimimaan aktiivisemmin ja 
entistä yhtenäisemmällä tavalla nykyisten 
ja nousevien maailmanvaltojen sekä myös 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
kumppanien kanssa, jotta voidaan edistää 
tehokkaita ratkaisuja EU:n kansalaisia ja 
koko maailmaa vaivaaviin yhteisiin 
ongelmiin,

Or. en

Tarkistus 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 47 artiklalla 
annetaan unionille oikeushenkilöys, mikä
tarkoittaa, että sillä on kansainvälisen 
oikeuden mukaiset oikeudet ja 
velvollisuudet; ottaa huomioon, että EU 
jakaa YK:n peruskirjan tavoitteet ja 
kunnioittaa sen periaatteita, kuten YK:n
turvallisuusneuvoston ensisijaista 
vastuuta rauhasta ja turvallisuudesta 
maailmassa,

Or. en
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Tarkistus 10
Nicole Sinclaire

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että vaikka 
kansainvälisen yhteisön toisen 
maailmansodan päättymisen ja 1960-
luvun puolivälin välisenä aikana 
omaksumat ihmisoikeusmääritelmät ovat 
osoittautuneet riittävän joustaviksi 
kattamaan viimeaikaisen inhimillisen 
kehityksen, kansainvälisen yhteisön on 
pikaisesti kodifioitava uusia oikeuksia, 
jotta voidaan vastata uusiin uhkiin, joita 
kohdistuu vapauksiin, kuten tieteen, 
omantunnon ja tiedon vapauteen, 
sukupuoli-identiteetin tai seksuaaliseen 
suuntautumisen vapauteen ja kaikkiin 
digitaalialan vapauksiin, alkaen 
internetin yleisestä 
käyttömahdollisuudesta,

Or. en

Tarkistus 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
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ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja 
kehitykseen,

ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten rauhaan ja 
turvallisuuteen, ilmastonmuutokseen ja 
ympäristön tilan heikkenemiseen, 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuteen 
ja jakamattomuuteen sekä köyhyyden 
vähentämiseen ja kaikille tarkoitettuun 
kehitykseen,

Or. en

Tarkistus 12
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja
kehitykseen,

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten globaaliin 
turvallisuuteen, ilmastonmuutokseen,
kaikille tarkoitettuun kehitykseen, 
tämänhetkisten suurten demografisten 
muutosten ja muuttoliikkeiden 
seurauksiin sekä kansainväliseen 
järjestäytyneeseen rikollisuuteen,

Or. en

Tarkistus 13
Andreas Mölzer
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja 
kehitykseen, 

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana uudistamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja 
kehitykseen, 

Or. de

Tarkistus 14
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen sekä oikeusvaltioon 
perustuvaan kansainväliseen järjestykseen; 
ottaa huomioon, että Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti 
EU on sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja 
kehitykseen,

B. ottaa huomioon, että EU:n olisi oltava 
aktiivisesti mukana rakentamassa YK:ta, 
joka voisi tehokkaasti myötävaikuttaa 
maailmanlaajuisiin ratkaisuihin, rauhaan ja 
turvallisuuteen, demokratiaan sekä 
oikeusvaltioon perustuvaan 
kansainväliseen järjestykseen; ottaa 
huomioon, että Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 21 artiklan mukaisesti EU on 
sitoutunut virallisesti tehokkaaseen 
monenväliseen järjestelmään, jonka 
ytimessä on YK, joka on keskeisessä 
asemassa kun vastataan maailmanlaajuisiin 
haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja 
kaikille tarkoitettuun turvallisuuteen ja 
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kehitykseen,

Or. en

Tarkistus 15
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että EU kohtaa 
nopeasti muuttuvassa maailmassa useita 
haasteita, jotka edellyttävät yhteisiä 
kansainvälisiä vastauksia; katsoo, että 
näihin pyrittäessä EU voi hyödyntää 
tehokasta monenvälistä järjestelmää, 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisia 
arvoja, kansainvälisesti sovittuihin 
avoimiin ja oikeudenmukaisiin sääntöihin 
perustuvaa avointa maailmantaloutta ja 
ainutlaatuisia välineitään,

Or. en

Tarkistus 16
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklalla 
velvoitetaan Euroopan unionin 
jäsenvaltiot koordinoimaan toimintaansa 
kansainvälisissä järjestöissä ja 
kansainvälisissä konferensseissa,

Or. en
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Tarkistus 17
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 
34 artiklassa määrätään, että 
"jäsenvaltiot sovittavat yhteen 
toimintansa kansainvälisissä järjestöissä 
ja kansainvälisissä konferensseissa" ja 
että "jäsenvaltiot, jotka ovat myös 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
turvallisuusneuvoston jäseniä, 
neuvottelevat keskenään ja [...] 
puolustavat toiminnassaan unionin 
kantoja ja etuja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta niitä velvollisuuksia, joita 
niillä on Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirjan määräysten nojalla"; katsoo, 
että YK:n turvallisuusneuvoston jäseninä 
olevat jäsenvaltiot (Ranska, Yhdistynyt 
kuningaskunta, Portugali ja Saksa) eivät 
sovittaneet yhteen toimintaansa tai 
esittäneet yhtenäistä kantaa Libyan 
sotilasoperaatiosta, erityisesti YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 
1973 äänestettäessä,

Or. en

Tarkistus 18
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että Lissabonin 
sopimuksella annetaan unionille 
mahdollisuus omaksua huomattavaa 
taloudellista asemaansa ja 
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kunnianhimoisia tavoitteitaan vastaava 
kansainvälinen asema sekä organisoitua 
siten, että siitä tulee tehokas 
maailmanlaajuinen toimija, joka kykenee 
jakamaan vastuun globaalista 
turvallisuudesta ja ottamaan johtoaseman 
yhteisten monenkeskisesti hyväksyttyjen 
vastausten määrittämisessä yhteisiin 
haasteisiin; katsoo, että unionin on myös 
määritettävä selkeästi strategiset 
intressinsä ja tavoitteensa, jotta se voi 
toimia tehokkaasti,

Or. en

Tarkistus 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että maailmanlaajuiset 
kumppanuudet edistävät yhteisesti 
määriteltyjen maailmanlaajuisten 
tavoitteiden saavuttamista; ottaa huomioon, 
että Euroopan unioni on maailman 
merkittävin kehitysavun antaja ja YK:lle 
keskeinen kumppani kaikilla kolmella 
YK:n toiminnan osa-alueella, myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa; 
ottaa huomioon, että luja ja vakaa EU:n ja 
YK:n kumppanuus on olennaista YK:n 
toiminnan kannalta ja ratkaisevan tärkeä 
EU:n asemalle maailmanlaajuisena 
toimijana,

D. ottaa huomioon, että maailmanlaajuiset 
kumppanuudet edistävät yhteisesti 
määriteltyjen maailmanlaajuisten 
tavoitteiden saavuttamista; ottaa huomioon, 
että Euroopan unioni on maailman 
merkittävin kehitysavun antaja ja YK:lle 
keskeinen kumppani kaikilla kolmella 
YK:n toiminnan osa-alueella, myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa, ja 
että jäsenvaltioiden maksuosuudet ovat 
noin 38 prosenttia YK:n 
sääntömääräisestä talousarviosta; ottaa 
huomioon, että luja ja vakaa EU:n ja YK:n 
kumppanuus on olennaista YK:n toiminnan 
kannalta ja ratkaisevan tärkeä EU:n 
asemalle maailmanlaajuisena toimijana,

Or. en

Tarkistus 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon perustamisen olisi 
merkittävästi edistettävä
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
1325 ja 1820 täytäntöönpanoa sekä sisäisen 
rakenteen että ulkoisten toimien ja 
toimintalinjojen osalta,

E. toteaa, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon ja UN Women -
yksikön perustamisen olisi 
kaksinkertaistettava kansainvälisen 
yhteisön pyrkimykset, jotka koskevat 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 
1325 ja 1820 täytäntöönpanoa sekä sisäisen 
rakenteen että ulkoisten toimien ja 
toimintalinjojen osalta sekä parempaa 
hallintotapaa ja mittakaavaetua niiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi,

Or. en

Tarkistus 21
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista on tulossa yhä selkeämmin 
suurin uhka turvallisuudelle ja maailman
asukkaiden enemmistön hyvinvoinnille, ja 
vaatii rohkeita ja innovatiivisia yhteisiä 
toimia,

Or. en

Tarkistus 22
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a toteaa, että YK:n yleiskokous äänesti 
1. maaliskuuta 2011 YK:n 
ihmisoikeusneuvoston suosituksen 
mukaisesti Libyan 
ihmisoikeusneuvostosta erottamisen 
puolesta,

Or. en

Tarkistus 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tehostettu 
terrorismin torjunta maailmassa on lisännyt 
tarvetta turvallisuuskysymysten käsittelyyn 
ihmisoikeuksia samalla kunnioittaen,

F. ottaa huomioon, että tehostettu 
terrorismin torjunta maailmassa on lisännyt 
tarvetta turvallisuuskysymysten käsittelyyn 
ihmisoikeuksia ja perusvapauksia samalla 
kunnioittaen,

Or. en

Tarkistus 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita, jotta EU voi 

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa, jotta EU voi 
edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
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edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

Or. en

Tarkistus 25
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita, jotta EU voi 
edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita; on parannettava 
johdonmukaisuutta sekä YK:n järjestelmän 
sisällä että EU:n jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden kantojen välillä, jotta 
voidaan maksimoida Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet 
EU:n vaikutusvallan vahvistamiseksi 
käyttämällä koordinoidulla ja strategisella 
tavalla erilaisia (EU:n ja jäsenvaltioiden) 
toimintaväyliä;
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Or. en

Tarkistus 26
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita, jotta EU voi 
edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
siirtymällä edistämään laajemmin useita 
asioita, jotta EU voi edistää 
menestyksekkäästi YK-tavoitteitaan ja 
täyttää YK:n jäsenten sen toimintakyvylle 
asettamat odotukset; on parannettava 
johdonmukaisuutta sekä YK:n järjestelmän 
sisällä että EU:n jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden kantojen välillä, jotta 
voidaan maksimoida Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet 
EU:n vaikutusvallan vahvistamiseksi 
käyttämällä koordinoidulla ja strategisella 
tavalla erilaisia (EU:n ja jäsenvaltioiden) 
toimintaväyliä;

Or. en

Tarkistus 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
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johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita, jotta EU voi 
edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
koordinoimalla entistä paremmin ja 
vauhdittamalla EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita; valtuuttamalla 
komission varapuheenjohtajan / korkean 
edustajan laatimaan erityisesti 
monenkeskisellä tasolla esimerkiksi 
Genevessä ja New Yorkissa 
työskentelevien jäsenvaltioiden 
suurlähettiläiden ja EU:n lähettiläiden 
välisiä suhteita koskevat 
käytännesäännöt, jotta EU voi edistää 
menestyksekkäästi YK-tavoitteitaan ja 
täyttää YK:n jäsenten sen toimintakyvylle 
asettamat odotukset; on parannettava 
johdonmukaisuutta sekä YK:n järjestelmän 
sisällä että EU:n jäsenvaltioiden ja 
ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden kantojen välillä, jotta 
voidaan maksimoida Lissabonin 
sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet 
EU:n vaikutusvallan vahvistamiseksi 
käyttämällä koordinoidulla ja strategisella 
tavalla erilaisia (EU:n ja jäsenvaltioiden) 
toimintaväyliä;

Or. en

Tarkistus 28
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita, jotta EU voi 

a) on edistettävä toimivaa 
monenkeskisyyttä unionin keskeisenä 
kysymyksenä ja vahvistettava EU:n 
johdonmukaisuutta ja näkyvyyttä 
globaalina toimijana YK:ssa muun muassa 
vähentämällä EU:n sisäisiä neuvotteluita 
YK-asioissa ja siirtymällä edistämään 
laajemmin useita asioita, jotta EU voi 
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edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä;

edistää menestyksekkäästi 
YK-tavoitteitaan ja täyttää YK:n jäsenten 
sen toimintakyvylle asettamat odotukset; 
on parannettava johdonmukaisuutta sekä 
YK:n järjestelmän sisällä että EU:n 
jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden ja 
mahdollisten ehdokasmaiden kantojen 
välillä, jotta voidaan maksimoida 
Lissabonin sopimuksen tarjoamat 
mahdollisuudet EU:n vaikutusvallan 
vahvistamiseksi käyttämällä koordinoidulla 
ja strategisella tavalla erilaisia (EU:n ja 
jäsenvaltioiden) toimintaväyliä; painottaa, 
että EU:lla on oltava valmiudet neuvotella
oikea-aikaisesti muiden alueellisten 
ryhmittymien kanssa; muistuttaa, että on
tarpeen antaa EU:n edustustolle riittävät 
valtuudet, jotta se voi neuvotella 
tehokkaasti jäsenvaltioiden puolesta;

Or. en

Tarkistus 29
Nicole Sinclaire

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a) on edistettävä asianmukaisen
kansallisen, alueellisen ja kansainvälisen
lainkäyttövallan aktiivisempaa käyttöä
ihmisoikeuksien suojelemisessa ja 
edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 30
Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a a alakohta (uusi)



AM\862533FI.doc 19/77 PE462.624v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a a) kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
tukemaan komission varapuheenjohtajaa 
/ korkeaa edustajaa EU:n välttämättömän 
merkittävämmän aseman turvaamisessa 
koko YK:n organisaatiossa; kehottaa 
Ranskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
YK:n turvallisuusneuvoston pysyvinä 
jäseninä ja Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti kutsumaan komission 
varapuheenjohtajan / korkean edustajan 
edustamaan EU:ta aina, kun on 
määritetty yhteinen kanta; korostaa, että 
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan on 
voitava käyttää puheenvuoro 
yleiskokouksessa valtioiden ja hallitusten 
päämiesten tavoin;

Or. en

Tarkistus 31
Nicole Sinclaire

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a b) on käynnistettävä ihmisoikeuksien 
alalla toimivaltaisten kansainvälisten 
elinten ja niiden menettelyjen 
rationalisointiprosessi ja mahdollisesti 
niiden yksinkertaistaminen ja asteittainen 
koordinointi, jotta voidaan edistää
aiemmin hyväksyttyjen ja myöhemmin 
hyväksyttävien kansainvälisten välineiden 
sisältämien oikeuksien maailmanlaajuista 
kunnioittamista sekä vahvistamaan 
yksilön oikeuksien aktiiviseen 
täytäntöönpanoon ja puolustamiseen 
soveliaita välineitä;

Or. en
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Tarkistus 32
Nicole Sinclaire

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – a c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

a c) on lopultakin valmisteltava 
konkreettisesti sellaisen lainkäyttövallan 
aktiivisempaa käyttöä, jolla voidaan saada 
aikaan merkittäviä muutoksia 
lainsäädännössä ja tuomioissa 
järjestelmällisesti perustavaa laatua olevia 
ihmisoikeuksia rikkovia hallituksia 
vastaan, mikä voidaan tehdä 
määrittämällä strategiset painopistealueet
ja valtiot, joiden osalta tarvittavat 
valmistelutyöt käynnistetään, mutta on 
myös tarkasteltava tällaisen 
lainkäyttövallan todellista tehokkuutta;

Or. en

Tarkistus 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) on toteutettava tarvittavat järjestelyt, 
jotta EU voi osallistua tehokkaasti YK:n 
yleiskokouksen työhön YK:n 
jäsenvaltioiden kanssa käytävän 
perinpohjaisen keskustelun perusteella
YK:n peruskirjan ja YK:n 
hallitustenvälisen luonteen mukaisesti ja 
siten, että EU säilyttää samalla tarkkailijan 
asemansa YK:ssa ja jotta EU:n uudet 
edustajat voisivat puhua tehokkaasti ja 
oikea-aikaisesti maailmanlaajuisista 
asioista EU-sopimuksen 18 ja 47 artiklan 

b) on toteutettava tarvittavat järjestelyt, 
jotta EU voi osallistua tehokkaasti YK:n 
yleiskokouksen työhön ja jotta EU:n uudet 
edustajat voisivat puhua tehokkaasti ja 
oikea-aikaisesti maailmanlaajuisista 
asioista EU:n oikeushenkilöyttä koskevan 
EU-sopimuksen 47 artiklan määräysten 
perusteella ja panemalla täytäntöön 
korkean edustajan toimivaltaa koskevan 
EU-sopimuksen 18 artiklan siten, että EU 
kehittää samalla tarkkailijan asemaansa
YK:n yleiskokouksessa YK:n peruskirjan 
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mukaisesti; on uudistettava EU:n sitoumus 
siitä, että YK on EU:n ulkopolitiikan 
keskiössä, ja toistettava EU:n kanta, että 
sen tehokas osallistuminen YK:n työhön ei 
ole vain sen strateginen painopiste vaan 
myös johdonmukaista YK:n tavoitteiden 
saavuttamisen kanssa ja siten kaikkien sen 
jäsenten etujen kanssa;

ja YK:n hallitustenvälisen luonteen 
mukaisesti sen vahvistamiseksi, että 
unioni jäsenvaltioineen jakaa vastuun 
aktiivisesta osallistumisesta YK:n 
järjestelmään ja jotta korostetaan EU:n 
tarvetta puhua yhdellä äänellä; on 
uudistettava EU:n sitoumus siitä, että YK 
on EU:n ulkopolitiikan keskiössä, ja 
toistettava EU:n kanta, että sen tehokas 
osallistuminen YK:n työhön ei ole vain sen 
strateginen painopiste vaan myös 
johdonmukaista YK:n tavoitteiden 
saavuttamisen kanssa ja siten kaikkien sen 
jäsenten etujen kanssa;

Or. en

Tarkistus 34
Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b) on toteutettava tarvittavat järjestelyt, 
jotta EU voi osallistua tehokkaasti YK:n 
yleiskokouksen työhön YK:n 
jäsenvaltioiden kanssa käytävän 
perinpohjaisen keskustelun perusteella
YK:n peruskirjan ja YK:n 
hallitustenvälisen luonteen mukaisesti ja 
siten, että EU säilyttää samalla tarkkailijan 
asemansa YK:ssa ja jotta EU:n uudet 
edustajat voisivat puhua tehokkaasti ja 
oikea-aikaisesti maailmanlaajuisista 
asioista EU-sopimuksen 18 ja 47 artiklan 
mukaisesti; on uudistettava EU:n sitoumus 
siitä, että YK on EU:n ulkopolitiikan 
keskiössä, ja toistettava EU:n kanta, että 
sen tehokas osallistuminen YK:n työhön ei 
ole vain sen strateginen painopiste vaan 
myös johdonmukaista YK:n tavoitteiden 
saavuttamisen kanssa ja siten kaikkien sen 
jäsenten etujen kanssa;

b) on toteutettava tarvittavat järjestelyt, 
jotta EU voi osallistua tehokkaasti YK:n 
yleiskokouksen työhön alueellisen 
yhdentymisen organisaation asemassa 
kuulemalla täysimääräisesti ja kattavasti
YK:n jäsenvaltioita YK:n peruskirjan ja 
YK:n hallitustenvälisen luonteen 
mukaisesti ja siten, että EU säilyttää 
samalla tarkkailijan asemansa YK:ssa ja 
jotta EU:n uudet edustajat voisivat puhua 
tehokkaasti ja oikea-aikaisesti 
maailmanlaajuisista asioista EU-
sopimuksen 18 ja 47 artiklan mukaisesti; 
on uudistettava EU:n sitoumus siitä, että 
YK on EU:n ulkopolitiikan keskiössä, ja 
toistettava EU:n kanta, että sen tehokas 
osallistuminen YK:n työhön ei ole vain sen 
strateginen painopiste vaan myös 
johdonmukaista YK:n tavoitteiden 
saavuttamisen kanssa ja siten kaikkien sen 
jäsenten etujen kanssa;
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Or. en

Tarkistus 35
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b a) on pyrittävä parantamaan
priorisointia ja tiedonsiirtoa Brysselin 
sekä EU:n New Yorkin edustuston välillä,
tehostamaan yhteistyötä poliittisen ja 
turvallisuusasioiden komitean kanssa ja 
selkeyttämään EU:n Brysselissä toimivien 
toimielinten tukijärjestelmän rakennetta;

Or. en

Tarkistus 36
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – b b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

b b) on toimittava yhdessä EU:n 
strategisten kumppanien kanssa YK:n 
järjestelmässä; lisäksi on tarjottava 
strategisille kumppaneille monenkeskinen 
ulottuvuus sisällyttämällä 
maailmanlaajuiset asiat EU:n 
kahdenvälisten ja monenvälisten 
huippukokousten esityslistoille;

Or. en

Tarkistus 37
Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella 
nämä ryhmät voisivat huolehtia 
aihekohtaisista keskusteluista ja 
taloudellisista kysymyksistä edellyttäen 
että YK säilyttää keskeisen asemansa ja 
on yhä ainoa maailmanlaajuiseen 
toimintaan oikeutettu elin; samaan 
aikaan G8 ja G20 ovat merkittäviä 
foorumeja maailmanlaajuisten vastausten 
määrittelemiseksi, ja EU:n on 
osallistuttava siihen aktiivisesti 
koordinoiduilla kannanotoilla; on tuettava 
YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan 
aloitetta yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

(c) on tehostettava YK:n keskeistä asemaa 
ainoana maailmanlaajuiseen toimintaan 
oikeutettuna elimenä ja vahvistettava sen 
tehokkuutta maailmanlaajuisten 
ongelmien ratkaisijana sekä 
kansainvälisten kriisien hallinnassa YK:n 
peruskirjan hengen ja kirjaimen 
mukaisesti; on etsittävä G-ryhmien ja YK-
järjestelmän välisiä suhteita koskevaan 
kysymykseen kestäviä ratkaisuja ja on 
tuettava YK:n yleiskokouksen 
puheenjohtajan aloitetta yleiskokouksen 
keskusteluiden järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

Or. en

Tarkistus 38
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja 
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä 
ryhmät voisivat huolehtia aihekohtaisista 
keskusteluista ja taloudellisista 
kysymyksistä edellyttäen että YK säilyttää 
keskeisen asemansa ja on yhä ainoa
maailmanlaajuiseen toimintaan oikeutettu 
elin; samaan aikaan G8 ja G20 ovat 

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja 
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä 
ryhmät voisivat huolehtia aihekohtaisista 
keskusteluista ja taloudellisista 
kysymyksistä edellyttäen että YK säilyttää 
keskeisen asemansa ja on yhä 
maailmanlaajuiseen toimintaan oikeutettu 
elin; samaan aikaan G8 ja G20 ovat 
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merkittäviä foorumeja maailmanlaajuisten 
vastausten määrittelemiseksi, ja EU:n on 
osallistuttava siihen aktiivisesti 
koordinoiduilla kannanotoilla; on tuettava 
YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan 
aloitetta yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

merkittäviä foorumeja maailmanlaajuisten 
vastausten määrittelemiseksi, ja EU:n on 
osallistuttava siihen aktiivisesti 
koordinoiduilla kannanotoilla; on tuettava 
YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan 
aloitetta yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

Or. en

Tarkistus 39
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja 
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä 
ryhmät voisivat huolehtia aihekohtaisista 
keskusteluista ja taloudellisista 
kysymyksistä edellyttäen että YK säilyttää 
keskeisen asemansa ja on yhä ainoa 
maailmanlaajuiseen toimintaan oikeutettu 
elin; samaan aikaan G8 ja G20 ovat 
merkittäviä foorumeja maailmanlaajuisten 
vastausten määrittelemiseksi, ja EU:n on 
osallistuttava siihen aktiivisesti 
koordinoiduilla kannanotoilla; on tuettava 
YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan 
aloitetta yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja 
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä 
ryhmät voisivat huolehtia aihekohtaisista 
keskusteluista ja taloudellisista 
kysymyksistä yhdistettynä Ecosocin
uudistettuun ja vahvistettuun 
päätöksentekomenettelyyn ja edellyttäen 
että YK säilyttää keskeisen asemansa ja on 
yhä ainoa maailmanlaajuiseen 
hallinnointiin oikeutettu elin; samaan 
aikaan G8 ja G20 ovat merkittäviä 
foorumeja maailmanlaajuisten vastausten 
määrittelemiseksi, ja EU:n on osallistuttava 
siihen aktiivisesti koordinoiduilla 
kannanotoilla; on tuettava YK:n 
yleiskokouksen puheenjohtajan aloitetta 
yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 40
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – c alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja 
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä 
ryhmät voisivat huolehtia aihekohtaisista 
keskusteluista ja taloudellisista 
kysymyksistä edellyttäen että YK säilyttää 
keskeisen asemansa ja on yhä ainoa 
maailmanlaajuiseen toimintaan oikeutettu 
elin; samaan aikaan G8 ja G20 ovat 
merkittäviä foorumeja maailmanlaajuisten 
vastausten määrittelemiseksi, ja EU:n on 
osallistuttava siihen aktiivisesti 
koordinoiduilla kannanotoilla; on tuettava 
YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan 
aloitetta yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

c) on tehostettava globaalia hallintoa ja 
etsittävä G-ryhmien ja YK-järjestelmän 
välisiä suhteita koskevaan kysymykseen 
kestäviä ratkaisuja, joiden perusteella nämä 
ryhmät voisivat huolehtia aihekohtaisista 
keskusteluista ja taloudellisista 
kysymyksistä edellyttäen että YK säilyttää 
keskeisen asemansa ja on yhä ainoa 
maailmanlaajuiseen hallinnointiin
oikeutettu elin; samaan aikaan G8 ja G20 
ovat merkittäviä foorumeja 
maailmanlaajuisten vastausten 
määrittelemiseksi, ja EU:n on osallistuttava 
siihen aktiivisesti koordinoiduilla 
kannanotoilla; on tuettava YK:n 
yleiskokouksen puheenjohtajan aloitetta 
yleiskokouksen keskusteluiden 
järjestämisestä G20-ryhmän 
puheenjohtajan kanssa ennen G20-
huippukokouksia ja niiden jälkeen;

Or. en

Tarkistus 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) on tuettava täysin UN Women -yksikköä 
sen työssä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi ja naisten suojelemiseksi ja 
heidän vaikutusvaltansa lisäämiseksi myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa 
tiiviissä yhteistyössä muiden YK-
järjestelmän osien kanssa;

d) on tuettava täysin UN Women -yksikköä 
ja ajettava sille riittävää rahoitusta, jotta 
se voi onnistua työssään sukupuolten tasa-
arvon edistämiseksi ja naisten 
suojelemiseksi ja heidän vaikutusvaltansa 
lisäämiseksi myös kriiseissä ja kriisin 
jälkeisissä tilanteissa tiiviissä yhteistyössä 
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muiden YK-järjestelmän osien kanssa, 
sekä pidettävä yllä tiiviitä yhteyksiä tähän 
järjestöön;

Or. en

Tarkistus 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) on tuettava täysin UN Women -yksikköä 
sen työssä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi ja naisten suojelemiseksi ja 
heidän vaikutusvaltansa lisäämiseksi myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa 
tiiviissä yhteistyössä muiden YK-
järjestelmän osien kanssa;

d) on tuettava täysin erityisten 
talousarviositoumusten kautta UN 
Women -yksikköä sen työssä sukupuolten 
tasa-arvon edistämiseksi ja naisten 
suojelemiseksi ja heidän vaikutusvaltansa 
lisäämiseksi myös kriiseissä ja kriisin 
jälkeisissä tilanteissa tiiviissä yhteistyössä 
muiden YK-järjestelmän osien kanssa; on 
tyytyväinen 1,5 miljoonan euron 
myöntämiseen vakautusvälineestä Naiset, 
rauha ja turvallisuus -ohjelmiin ja 
kehottaa ottamaan huomioon tasa-
arvonäkökohdat kaikissa vakausvälineen
katastrofivalmiustoimissa;

Or. en

Tarkistus 43
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d) on tuettava täysin UN Women -yksikköä 
sen työssä sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi ja naisten suojelemiseksi ja 
heidän vaikutusvaltansa lisäämiseksi myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa 

d) on edistettävä uudenlaisen tasa-
arvonäkökulman toteuttamista uutena 
yhdenmukaisena kokonaisuutena, jolla 
korvataan YK:n nykyiset neljä 
sukupuolten tasa-arvoa tarkastelevaa 
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tiiviissä yhteistyössä muiden YK-
järjestelmän osien kanssa;

yksikköä meneillään olevan
järjestelmänlaajuisen koherenssin (SWC) 
menettelyn puitteissa; on tuettava täysin 
UN Women -yksikköä sen työssä 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja 
naisten suojelemiseksi ja heidän 
vaikutusvaltansa lisäämiseksi myös 
kriiseissä ja kriisin jälkeisissä tilanteissa 
tiiviissä yhteistyössä muiden YK-
järjestelmän osien kanssa;

Or. en

Tarkistus 44
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d a) on edistettävä YK:n tehokkuuden ja 
avoimuuden parantamista sekä 
vahvistettava YK:n taloudellisten 
resurssien hallintoa;

Or. en

Tarkistus 45
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – d a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

d a) on toteutettava merkittäviä 
toimenpiteitä YK:n yleiskokouksen 
aseman vahvistamiseksi kansainvälisen 
yhteisön pääasiallisena neuvottelevana, 
lakiasäätävänä sekä toimintaohjelmia 
laativana ja edustavana elimenä 
vahvistamalla erityisesti yleiskokouksen 
asemaa suhteessa turvallisuusneuvostoon 
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YK:n peruskirjan puitteissa;

Or. en

Tarkistus 46
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e) on käytettävä kaikkien aikojen 
ensimmäistä turvallisuusneuvoston 
uudistamista koskevaa neuvotteluasiakirjaa 
tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan 
konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka 
koskevat turvallisuusneuvoston toimivaltaa 
suhteessa YK:n muihin elimiin, uusien 
pysyvien ja vaihtuvien jäsenten määrän 
lisäämistä – mahdollisesti väliaikaisesti –
turvallisuusneuvoston edustavuuden ja 
legitimiteetin parantamiseksi ja 
turvallisuusneuvoston toimintatapojen 
tarkistamista; on korostettava, että EU:n 
paikka laajennetussa 
turvallisuusneuvostossa on Euroopan 
unionin pitkän aikavälin tavoite;

on käytettävä kaikkien aikojen 
ensimmäistä turvallisuusneuvoston 
uudistamista koskevaa neuvotteluasiakirjaa 
tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan 
konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka 
koskevat turvallisuusneuvoston toimivaltaa 
suhteessa YK:n muihin elimiin, uusien 
pysyvien ja vaihtuvien jäsenten määrän 
lisäämistä – mahdollisesti väliaikaisesti –
turvallisuusneuvoston edustavuuden ja 
legitimiteetin parantamiseksi ja 
turvallisuusneuvoston toimintatapojen 
tarkistamista; on korostettava, että YK:n 
turvallisuusneuvostoa on uudistettava 
perusteellisesti, jotta voidaan vahvistaa 
sen legitimiteettiä, alueellista edustusta ja 
tehokkuutta; korostaa, että EU:n 
jäsenvaltiot voivat käynnistää tällaisen 
peruuttamattoman uudistusprosessin, jos 
ne vaativat –  parantaakseen Lissabonin 
sopimuksen mukaisesti EU:n 
ulkopolitiikkaa ja EU:n roolia 
maailmanrauhassa, maailmanlaajuisessa 
turvallisuudessa ja maailmanlaajuisessa 
sääntelyssä – EU:lle pysyvää paikkaa 
laajentuneessa ja uudistetussa 
turvallisuusneuvostossa; kehottaa 
komission varapuheenjohtajaa / korkeaa 
edustajaa tekemään kiireesti aloitteen, 
jotta jäsenvaltiot muodostaisivat yhteisen 
kannan tätä varten; ennen kuin tällainen 
yhteinen kanta hyväksytään, kehottaa 
jäsenvaltioita hyväksymään ja 
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toteuttamaan viipymättä YK:n 
turvallisuusneuvostossa 
kiertojärjestelmän varmistaakseen EU:lle 
pysyvän paikan YK:n 
turvallisuusneuvostossa;

Or. en

Tarkistus 47
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e) on käytettävä kaikkien aikojen 
ensimmäistä turvallisuusneuvoston 
uudistamista koskevaa neuvotteluasiakirjaa 
tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan 
konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka 
koskevat turvallisuusneuvoston toimivaltaa 
suhteessa YK:n muihin elimiin, uusien 
pysyvien ja vaihtuvien jäsenten määrän 
lisäämistä – mahdollisesti väliaikaisesti –
turvallisuusneuvoston edustavuuden ja 
legitimiteetin parantamiseksi ja 
turvallisuusneuvoston toimintatapojen 
tarkistamista; on korostettava, että EU:n 
paikka laajennetussa 
turvallisuusneuvostossa on Euroopan 
unionin pitkän aikavälin tavoite;

e) on käytettävä kaikkien aikojen 
ensimmäistä turvallisuusneuvoston 
uudistamista koskevaa neuvotteluasiakirjaa 
tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan 
konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka 
koskevat turvallisuusneuvoston toimivaltaa 
suhteessa YK:n muihin elimiin, jäsenten 
määrän lisäämistä turvallisuusneuvoston 
edustavuuden ja legitimiteetin 
parantamiseksi ja turvallisuusneuvoston 
toimintatapojen tarkistamista; on 
korostettava, että EU:n paikka 
laajennetussa turvallisuusneuvostossa on 
Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoite;

Or. en

Tarkistus 48
Heidi Hautala

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e) on käytettävä kaikkien aikojen 
ensimmäistä turvallisuusneuvoston 
uudistamista koskevaa neuvotteluasiakirjaa 
tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan 
konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka 
koskevat turvallisuusneuvoston toimivaltaa 
suhteessa YK:n muihin elimiin, uusien 
pysyvien ja vaihtuvien jäsenten määrän 
lisäämistä – mahdollisesti väliaikaisesti –
turvallisuusneuvoston edustavuuden ja 
legitimiteetin parantamiseksi ja 
turvallisuusneuvoston toimintatapojen 
tarkistamista; on korostettava, että EU:n 
paikka laajennetussa 
turvallisuusneuvostossa on Euroopan 
unionin pitkän aikavälin tavoite;

e) on käytettävä kaikkien aikojen 
ensimmäistä turvallisuusneuvoston 
uudistamista koskevaa neuvotteluasiakirjaa 
tilaisuutena keskittyä kokonaisvaltaisesti 
yhtymäkohtiin ja saada aikaan 
konkreettista edistystä kysymyksissä, jotka 
koskevat turvallisuusneuvoston toimivaltaa 
suhteessa YK:n muihin elimiin, edistystä 
viiden pysyvän jäsenen veto-oikeuden 
kumoamisessa, uusien pysyvien ja 
vaihtuvien jäsenten määrän lisäämistä –
mahdollisesti väliaikaisesti –
turvallisuusneuvoston edustavuuden ja 
legitimiteetin parantamiseksi ja 
turvallisuusneuvoston toimintatapojen 
tarkistamista; on korostettava, että EU:n 
paikka laajennetussa 
turvallisuusneuvostossa on Euroopan 
unionin pitkän aikavälin tavoite;

Or. en

Tarkistus 49
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – e a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

e a) on vahvistettava kansainvälisen 
rikostuomioistuimen asemaa ja vaadittava 
kaikkia YK:n jäsenvaltioita tunnustamaan 
se; on tarkasteltava aloitteen 
käynnistämistä kansainvälisen 
rikostuomioistuimen toimivallan 
laajentamiseksi käsittämään myös 
ympäristörikokset;

Or. en
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Tarkistus 50
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 3 alakohta (uusi) 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Rauha ja turvallisuus Rauha, turvallisuus ja oikeus

Or. en

Tarkistus 51
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kriisinhallinta, rauhanturvaaminen ja 
rauhanrakentaminen

Kriisinhallinta, sovittelu,
rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen

Or. en

Tarkistus 52
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kriisinhallinta, rauhanturvaaminen ja 
rauhanrakentaminen

Kriisien ehkäisy, kriisinhallinta, 
rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen

Or. en

Tarkistus 53
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a ) on vahvistettava kriisien ehkäisyn 
rakenteita ja niiden tehokkuutta YK:n 
kehitysohjelmassa tavoitteena tehdä tästä 
järjestöstä globaali johtaja kriisien 
ehkäisyssä ja niistä toipumisessa; on 
vahvistettava EU:n konfliktien ehkäisyn 
rakenteita ja parannettava yhteistyötä 
YK:n, Etyjin, Afrikan unionin ja muiden 
kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen 
sekä kansalaisyhteiskunnan, 
taloudellisten toimijoiden, yksityisten 
yritysten, yksittäisten henkilöiden ja 
asiantuntijajärjestöjen kanssa tällä alalla;

Or. en

Tarkistus 54
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan 
sen merkitystä konfliktien estämisessä; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen, 
kuten Afrikan unionin asemaa, 
vahvistamalla varhaisvarotusjärjestelmiä 
YK:ssa ja määrittelemällä paremmin 
keskeisten YK:n elinten roolit; panee 
tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 
antaman päätöslauselman, jossa Libyan 
hallitusta kehotettiin kantamaan 
vastuunsa maan asukkaiden 
suojelemiseksi ja jossa 

f) on edistettävä keskustelua 
suojeluvelvollisuusdoktriinista, 
tarkastellen monien YK:n jäsenvaltioiden 
huolia periaatteeseen sovelletuista 
valikoivista maantieteellisistä ja 
aihekohtaisista lähestymistavoista; panee 
merkille, että YK:n jäsenvaltiot eivät ole 
yksimielisiä käsitteestä, ja kritisoi sitä, että 
YK:n turvallisuusneuvoston 
26. helmikuuta 2011 antamassa 
päätöslauselmassa 
suojeluvelvollisuusdoktriini mainittiin 
ensimmäistä kertaa turvallisuusneuvoston 
virallisessa lausunnossa meneillään olevan 
kriisin johdosta;
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suojeluvelvollisuusdoktriini mainittiin 
ensimmäistä kertaa turvallisuusneuvoston 
virallisessa lausunnossa meneillään olevan 
kriisin johdosta;

Or. en

Tarkistus 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys 
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen, 
kuten Afrikan unionin asemaa,
vahvistamalla varhaisvarotusjärjestelmiä 
YK:ssa ja määrittelemällä paremmin 
keskeisten YK:n elinten roolit; panee 
tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 
antaman päätöslauselman, jossa Libyan 
hallitusta kehotettiin kantamaan 
vastuunsa maan asukkaiden 
suojelemiseksi ja jossa 
suojeluvelvollisuusdoktriini mainittiin 
ensimmäistä kertaa turvallisuusneuvoston 
virallisessa lausunnossa meneillään 
olevan kriisin johdosta;

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys 
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä ja 
rauhanomaisessa sovittelussa; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen 
asemaa, vahvistamalla 
varhaisvarotusjärjestelmiä YK:ssa ja YK:n 
välitysvalmiuksia YK:n 
rauhanturvatoiminnan osaston 
välitystoiminnan tukiyksikössä ja 
määrittelemällä paremmin keskeisten YK:n 
elinten roolit; panee tyytyväisenä merkille 
YK:n turvallisuusneuvoston 
26. helmikuuta 2011 antaman 
päätöslauselman 1970(2011), jossa kaikki 
turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet 
ensimmäistä kertaa kehottivat 
kansainvälistä rikostuomioistuinta 
käynnistämään tutkimukset toimivaa 
hallitusta vastaan sen väitettyjen 
ihmisyyttä vastaan suunnattujen rikosten 
osalta suojeluvelvollisuusdoktriinin 
mukaisesti meneillään olevan kriisin 
johdosta; on yhtä lailla tyytyväinen YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 
1973(2011), jossa turvallisuusneuvosto 
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hyväksyi suojeluvelvollisuusdoktriinin 
mukaisen Libyan väestön suojelun ja 
lentokieltoalueen; pahoittelee kuitenkin 
sitä, että aivan liikaa ihmishenkiä on 
menetetty tässä kaikkea muuta kuin 
täydellisessä menettelyssä; uskoo 
vahvasti, että 
suojeluvelvollisuusdoktriinin 
soveltamismekanismeja on täsmennettävä 
edelleen; korostaa, että sotilaalliseen 
voimaan on turvauduttava vasta aivan 
viimeisenä keinona ja että virallisia 
menettelyjä ja sovittelupyrkimyksiä on 
vahvistettava tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys 
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen, 
kuten Afrikan unionin asemaa, 
vahvistamalla varhaisvarotusjärjestelmiä 
YK:ssa ja määrittelemällä paremmin 
keskeisten YK:n elinten roolit; panee 
tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 
antaman päätöslauselman, jossa Libyan 
hallitusta kehotettiin kantamaan vastuunsa 
maan asukkaiden suojelemiseksi ja jossa 
suojeluvelvollisuusdoktriini mainittiin 
ensimmäistä kertaa turvallisuusneuvoston 
virallisessa lausunnossa meneillään 

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys 
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen, 
kuten Afrikan unionin asemaa, 
vahvistamalla varhaisvarotusjärjestelmiä 
YK:ssa ja määrittelemällä paremmin 
keskeisten YK:n elinten roolit; panee 
tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 
antaman päätöslauselman 1970 (2011), 
jossa Libyan hallitusta kehotettiin 
kantamaan vastuunsa maan asukkaiden 
suojelemiseksi, sekä YK:n 
turvallisuusneuvoston 
17. maaliskuuta 2011 antaman 
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olevan kriisin johdosta; päätöslauselman 1973 (2011), jossa 
korostettiin kansainvälisen yhteisön 
määrätietoista pyrkimystä varmistaa 
siviilien ja siviilien asuttamien alueiden 
suojelu suojeluvelvollisuusdoktriinin
ensimmäisenä käytännön 
täytäntöönpanona, jolla on selkeä YK:n 
mandaatti meneillään olevan kriisin 
johdosta;

Or. en

Tarkistus 57
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys 
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen, 
kuten Afrikan unionin asemaa, 
vahvistamalla varhaisvarotusjärjestelmiä 
YK:ssa ja määrittelemällä paremmin 
keskeisten YK:n elinten roolit; panee 
tyytyväisenä merkille YK:n 
turvallisuusneuvoston 26. helmikuuta 2011 
antaman päätöslauselman, jossa Libyan 
hallitusta kehotettiin kantamaan vastuunsa 
maan asukkaiden suojelemiseksi ja jossa
suojeluvelvollisuusdoktriini mainittiin 
ensimmäistä kertaa turvallisuusneuvoston 
virallisessa lausunnossa meneillään 
olevan kriisin johdosta;

f) on pyrittävä saavuttamaan 
yhteisymmärrys 
suojeluvelvollisuusdoktriinista ja 
kehittämään toiminnallisempi tapa 
tarkastella sitä samalla kun korostetaan sen 
merkitystä konfliktien estämisessä; on 
kannustettava suojeluvelvollisuuden 
täytäntöönpanoa muun muassa 
vahvistamalla alueellisten järjestöjen, 
kuten Afrikan unionin ja Arabiliiton
asemaa, vahvistamalla 
varhaisvarotusjärjestelmiä YK:ssa ja 
määrittelemällä paremmin keskeisten YK:n 
elinten roolit; panee tyytyväisenä merkille 
YK:n turvallisuusneuvoston 26. 
helmikuuta 2011 antaman päätöslauselman 
1970 (2011) ja YK:n 
turvallisuusneuvoston 
17. maaliskuuta 2011 antaman 
päätöslauselman 1973 (2011), joissa
Libyan hallitusta kehotettiin kantamaan 
vastuunsa maan asukkaiden suojelemiseksi 
ja joissa suojeluvelvollisuusdoktriini 
mainittiin ensimmäistä kertaa 
turvallisuusneuvoston virallisissa 
lausunnoissa meneillään olevan kriisin 
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johdosta;

Or. en

Tarkistus 58
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a) on parannettava YK:n 
turvallisuusneuvoston toimien
koordinointia, tehtävä yhteistyötä kaikkia 
EU:n jäsenvaltioita koskevissa 
huolenaiheissa, kuten Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 
34 artiklassa määrätään; on pyrittävä 
yhteiseen kantaan kansainvälisen rauhan 
ja turvallisuuden kannalta tärkeissä 
asioissa, erityisesti aloilla, joilla on jo 
laaja kansainvälinen yksimielisyys;

Or. en

Tarkistus 59
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a) on edelleen sitouduttava 
vahvistamaan konfliktien ehkäisyä, 
konfliktin jälkeistä toipumista ja 
jälleenrakentamista ja vahvistettava 
kansainvälistä turvallisuutta YK:n 
peruskirjan periaatteiden mukaisesti sekä 
vahvistettava ja tuettava demokratiaa, 
oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja 
kansainvälisen oikeuden periaatteita;
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Or. en

Tarkistus 60
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – f a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

f a) on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimet konfliktitilanteiden 
neuvotteluratkaisujen edistämiseksi 
sovittelun, vuoropuhelun ja paikallisten 
valmiuksien kehittämisen avulla; 
tunnustaa välitystoiminnan tukiyksikön 
tekemän työn ja toivoo sille lisää 
henkilöstöä; tukee täysimääräisesti EU:n 
kumppanuutta välitystoiminnan 
tukiyksikön kanssa ja katsoo, että 
Euroopan ulkosuhdehallinnolla on oltava 
tässä merkittävä asema;

Or. en

Tarkistus 61
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

(g) on edistettävä turvallisuutta ja 
vakauttamista rauhanrakentamisella 
samalla kun rauhanrakentamista itseään 
kehitetään pitempiaikaisella työllä ja 
varmistamalla että rauhanturvaamisen
suunnittelun ja toteutuksen puitteet 
muodostuvat kattavasta YK:n strategiasta, 
jossa otetaan huomioon 
rauhanrakentamisen tarpeet ja tuleva 
siirtyminen pitemmän aikavälin strategiaan 
sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa ja johon EU 

(g) on edistettävä turvallisuutta ja 
vakauttamista konfliktien ehkäisyllä, 
sovittelulla, vuoropuhelulla ja konfliktin 
jälkeisellä rauhanrakentamisella samalla 
kun rauhaa vakautetaan pitempiaikaisella 
työllä ja varmistamalla että 
rauhanrakentamisen ja 
kehitysyhteistyöpolitiikan suunnittelun ja 
toteutuksen puitteet muodostuvat 
kattavasta YK:n strategiasta, jossa otetaan 
huomioon rauhanrakentamisen tarpeet ja 
tuleva siirtyminen pitemmän aikavälin 
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perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin 
repimän maan vakauttaminen vaatii 
monipuolisempaa toimintaa ja tilanteen 
kokonaisvaltaista käsittelyä eikä pelkästään 
joukkoja, joten tarvittavat valmiudet olisi 
järjestettävä tällaisen strategian avulla, 
jotta voidaan puuttua asianmukaisesti 
konfliktien perimmäisiin syihin, sillä 
puolet maista, joissa on ollut 
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

strategiaan sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa ja johon EU 
perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin 
repimän maan vakauttaminen vaatii 
monipuolisempaa toimintaa, myös 
kauppaa keskipitkällä ja pitkällä 
aikavälillä, ja tilanteen kokonaisvaltaista 
käsittelyä eikä pelkästään joukkoja, joten 
tarvittavat valmiudet olisi järjestettävä 
tällaisen strategian avulla, jotta voidaan 
puuttua asianmukaisesti konfliktien 
perimmäisiin syihin, sillä puolet maista, 
joissa on ollut sotilaallisia
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

Or. en

Tarkistus 62
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g) on edistettävä turvallisuutta ja 
vakauttamista rauhanrakentamisella 
samalla kun rauhanrakentamista itseään 
kehitetään pitempiaikaisella työllä ja 
varmistamalla että rauhanturvaamisen 
suunnittelun ja toteutuksen puitteet 
muodostuvat kattavasta YK:n strategiasta, 
jossa otetaan huomioon 
rauhanrakentamisen tarpeet ja tuleva
siirtyminen pitemmän aikavälin strategiaan 
sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa ja johon EU 
perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin 
repimän maan vakauttaminen vaatii 
monipuolisempaa toimintaa ja tilanteen 
kokonaisvaltaista käsittelyä eikä pelkästään 
joukkoja, joten tarvittavat valmiudet olisi 
järjestettävä tällaisen strategian avulla, 
jotta voidaan puuttua asianmukaisesti 

g) on edistettävä turvallisuutta ja 
vakauttamista kriisialueilla 
suunnittelemalla aivan alusta alkaen 
kestäviä ratkaisuja edistäviä strategioita 
pitempiaikaisella työllä ja varmistamalla 
että rauhanturvaamisen suunnittelun ja 
toteutuksen puitteet muodostuvat 
kattavasta YK:n strategiasta, jossa otetaan 
huomioon vihamielisyyksien lopettamisen, 
humanitaarisen avun tarjoamisen ja 
jälleenrakentamisen käynnistymisen 
tarpeet ja luodaan edellytykset 
siirtymiselle pitemmän aikavälin 
strategiaan sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa ja johon EU 
perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin 
repimän maan vakauttaminen vaatii 
monipuolisempaa toimintaa ja tilanteen 
kokonaisvaltaista käsittelyä eikä pelkästään 



AM\862533FI.doc 39/77 PE462.624v01-00

FI

konfliktien perimmäisiin syihin, sillä 
puolet maista, joissa on ollut 
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

joukkoja, joten tarvittavat valmiudet olisi 
järjestettävä tällaisen strategian avulla, 
jotta voidaan puuttua asianmukaisesti 
konfliktien perimmäisiin syihin, sillä 
puolet maista, joissa on ollut 
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

Or. en

Tarkistus 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g) on edistettävä turvallisuutta ja 
vakauttamista rauhanrakentamisella 
samalla kun rauhanrakentamista itseään 
kehitetään pitempiaikaisella työllä ja 
varmistamalla että rauhanturvaamisen 
suunnittelun ja toteutuksen puitteet 
muodostuvat kattavasta YK:n strategiasta, 
jossa otetaan huomioon 
rauhanrakentamisen tarpeet ja tuleva 
siirtyminen pitemmän aikavälin strategiaan 
sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa ja johon EU 
perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin 
repimän maan vakauttaminen vaatii 
monipuolisempaa toimintaa ja tilanteen 
kokonaisvaltaista käsittelyä eikä pelkästään 
joukkoja, joten tarvittavat valmiudet olisi 
järjestettävä tällaisen strategian avulla, 
jotta voidaan puuttua asianmukaisesti 
konfliktien perimmäisiin syihin, sillä 
puolet maista, joissa on ollut 
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

g) on edistettävä turvallisuutta ja 
vakauttamista rauhanrakentamisella 
samalla kun rauhanrakentamista itseään 
kehitetään työllä ja varmistamalla että 
rauhanturvaamisen suunnittelun ja 
toteutuksen puitteet muodostuvat 
kattavasta YK:n strategiasta, jossa otetaan 
huomioon rauhanrakentamisen tarpeet ja 
tuleva siirtyminen pitemmän aikavälin 
strategiaan sekä suunnittelu- että 
täytäntöönpanovaiheessa ja johon EU 
perustaa omat toimenpiteensä; konfliktin 
repimän maan vakauttaminen vaatii 
monipuolisempaa toimintaa ja tilanteen 
kokonaisvaltaista käsittelyä eikä pelkästään 
joukkoja, joten tarvittavat valmiudet olisi 
järjestettävä tällaisen strategian avulla, 
jotta voidaan puuttua asianmukaisesti 
konfliktien perimmäisiin syihin, sillä 
puolet maista, joissa on ollut 
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;

Or. en
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Tarkistus 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – g a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

g a) on korostettava tarvetta ottaa opiksi 
Japanin äskettäisistä tapahtumista ja 
esittää ehdotuksia, joilla pyritään 
tukemaan ydinvoiman rauhanomaisen 
käytön kansainvälisiä puitteita; on 
korostettava tarvetta nostaa nykyisten 
ydinvoimaloiden turvallisuusstandardeja 
ja toteuttaa asianmukaiset 
arviointitutkimukset ennen uusien 
rakentamista erityisesti 
maanjäristysherkille alueille; on 
vaadittava parempaa yhteistyötä 
vastaavanlaisissa ihmisen tai luonnon 
aiheuttamissa katastrofeissa 
radioaktiivisten päästöjen ihmisiin ja 
ympäristöön kohdistuvien vaikutusten 
minimoimiseksi;

Or. en

Tarkistus 65
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

h) on kehitettävä selvästi määritelty 
strateginen näkemys EU:n 
kriisinhallintavälineistä ja sitä varten 
tarvitaan ensisijaisesti yhteisymmärrystä
EU:n jäsenvaltioiden välillä;

h) on kehitettävä selvästi määritelty 
strateginen näkemys EU:n kriisien 
ehkäisy- ja hallintavälineistä ja tutkittava 
mahdollisuuksia konkreettiseen 
projektihallintoon hiljattain perustetun 
Euroopan ulkosuhdehallinnon kautta 
tunnustamalla kriisien ehkäisyn ja 
kriisinhallinnan merkitys EU:n ulkoisissa 
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toimissa;

Or. en

Tarkistus 66
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

h) on kehitettävä selvästi määritelty 
strateginen näkemys EU:n 
kriisinhallintavälineistä ja sitä varten 
tarvitaan ensisijaisesti yhteisymmärrystä 
EU:n jäsenvaltioiden välillä;

h) on kehitettävä selvästi määritelty 
strateginen näkemys EU:n siviilialan
kriisinhallintavälineistä ja sitä varten 
tarvitaan ensisijaisesti yhteisymmärrystä 
EU:n jäsenvaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 67
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

h a) on keskityttävä kansalliseen 
sitoutumiseen 
rauhanrakentamisstrategioihin 
alustavasta suunnittelusta aina 
täytäntöönpanoon paikan päällä 
tukeutuen parhaisiin käytäntöihin ja 
menestystarinoihin; on edistettävä 
monialaista kehitysyhteistyöasialistaa, 
jossa valtiorakenteiden kehittämistä 
tuetaan selkeillä rauhanrakentamis- ja 
kehittämistoimilla, joiden keskiössä on 
vahvat taloudelliset näkökohdat;

Or. en
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Tarkistus 68
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – x b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

h b) on autettava lisäämään naispuolisten 
siviiliasiantuntijoiden hyödyntämistä ja 
tuettava kansallisia toimintasuunnitelmia 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 ja YK:n 
pääsihteerin naisten 
rauhanrakentamiseen osallistumisen 
varmistamisesta laatiman 
toimintasuunnitelman hengessä;

Or. en

Tarkistus 69
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – h c alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

h c) on korostettava entistä enemmän 
rauhan vakauttamistehtäviä konfliktin 
jälkeisissä tilanteissa tarjoamalla 
strategista neuvontaa sekä kokoamalla 
asiantuntemusta ja rahoitusta kaikkialta 
maailmasta tukemaan konfliktista 
toipumista edistäviä hankkeita; on 
hyödynnettävä resursseja ja uusia 
rahoituslähteitä sekä rahoitettava 
varhaisessa vaiheessa paluuta normaaliin
kohti konfliktin jälkeistä 
jälleenrakentamista; on puututtava 
riittävällä tavalla konfliktin perimmäisiin 
syihin, sillä puolet maista, joissa on ollut 
rauhanturvaoperaatioita, joutuvat 
uudestaan konfliktiin 10 vuoden sisällä 
rauhanturvajoukkojen lähdöstä;
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Or. en

Tarkistus 70
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden, 
kuten YK:n, Naton ja AU:n sekä 
kolmansien maiden kuten USA:n, Turkin, 
Norjan ja Kanadan kanssa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava 
tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on 
parannettava koordinaatiota 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä 
asiassa;

i) on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten siviilialan
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden 
kanssa YK:n alaisuudessa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä;

Or. en

Tarkistus 71
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 

i) on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
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tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden,
kuten YK:n, Naton ja AU:n sekä 
kolmansien maiden kuten USA:n, Turkin, 
Norjan ja Kanadan kanssa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava 
tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on 
parannettava koordinaatiota 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä 
asiassa;

tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden sekä 
kolmansien maiden kanssa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava 
tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö; on parannettava 
koordinaatiota kansainvälisten 
rahoituslaitosten ja kahdenvälisten 
lahjoittajien kanssa tässä asiassa;

Or. en

Tarkistus 72
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden, 
kuten YK:n, Naton ja AU:n sekä 
kolmansien maiden kuten USA:n, Turkin, 
Norjan ja Kanadan kanssa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava 
tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on 
parannettava koordinaatiota 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä 

on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden, 
erityisesti YK:n kanssa; on synkronoitava 
toimintaa kentällä, jaettava tietoja ja 
yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on 
parannettava koordinaatiota 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä 
asiassa;
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asiassa;

Or. de

Tarkistus 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i) on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden,
kuten YK:n, Naton ja AU:n sekä 
kolmansien maiden kuten USA:n, Turkin, 
Norjan ja Kanadan kanssa; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava 
tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on 
parannettava koordinaatiota 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä 
asiassa;

i) on otettava EU:n strategiseksi 
painopisteeksi kansainvälisten 
kriisinhallintakumppanuuksien 
vahvistaminen ja vuoropuhelun 
tiivistäminen muiden kriisinhallintaan 
osallistuvien tärkeimpien toimijoiden,
kuten YK:n, Etyjin, Naton ja AU:n kanssa
sekä rohkaistava EU:n ja kolmansien 
maiden aktiivista osallistumista; on 
synkronoitava toimintaa kentällä, jaettava 
tietoja ja yhdisteltävä resursseja 
rauhanturvaamisessa ja 
rauhanrakentamisessa, mukaan luettuina 
kriisinhallintayhteistyö ja erityisesti 
meriturvallisuus sekä terrorismin torjunta 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti; on 
parannettava koordinaatiota 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja 
kahdenvälisten lahjoittajien kanssa tässä 
asiassa;

Or. en

Tarkistus 74
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – i a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

i a) on korostettava EU:n ja YK:n tiiviin 
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yhteistyön tarvetta siviili- ja sotilasalan 
kriisinhallinnassa ja erityisesti 
humanitaarisissa hätäaputoimissa 
muistaen kuitenkin, että pääasiallinen 
vastuu kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden säilyttämisestä on YK:n 
turvallisuusneuvostolla; on vahvistettava 
pyrkimyksiä siihen, että EU:n jäsenvaltiot 
antavat riittävän panoksen YK:n 
operaatioille ja että ne toimivat tässä 
koordinoidusti; on tutkittava edelleen 
keinoja, joilla EU kokonaisuudessaan voi 
edistää osaltaan enemmän YK-johtoisia 
toimia, kuten EU:n nopeiden valmiuksien 
käyttöönottoa yhdistävänä tekijänä tai 
EU:n toimiminen osana YK:n 
operaatioita;

Or. en

Tarkistus 75
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

j) on luotava laajemmat strategiset puitteet 
EU:n, AU:n ja YK:n 
kriisinhallintakumppanuuksille ja 
vahvistettava erityisesti AU:n rauhan ja 
turvallisuuden neuvoston, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja EU:n poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komitean 
kolmenvälistä suhdetta, jotta voidaan 
auttaa varmistamaan johdonmukaisuus ja 
toimien keskinäinen vahvistaminen AU:n 
tukemiseksi; on parannettava AU:n 
toteuttamien YK:n valtuuttamien 
rauhanturvaoperaatioiden rahoituksen 
ennustettavuutta, kestävyyttä ja 
joustavuutta; on pyrittävä ratkaisuihin, 
joilla EU:n ja AU:n yhteistyötä 
tiivistetään niiden omilla operatiivisilla 
alueilla parantamalla 

j) on luotava laajemmat strategiset puitteet 
EU:n, AU:n kaltaisten alueellisten 
järjestöjen ja YK:n 
kriisinhallintakumppanuuksille kuitenkaan 
sulkematta pois muita kansainvälisiä 
toimijoita; on parannettava YK:n 
valtuuttamien rauhanturvaoperaatioiden 
rahoituksen ennustettavuutta, kestävyyttä 
ja joustavuutta;
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varhaisvaroitusvalmiuksia ja konfliktien 
ennaltaehkäisyvalmiuksia ja 
huolehtimalla kriisinhallinnan parhaiden 
käytäntöjen ja asiantuntemuksen 
vaihtamisesta;

Or. en

Tarkistus 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

j) on luotava laajemmat strategiset puitteet 
EU:n, AU:n ja YK:n
kriisinhallintakumppanuuksille ja 
vahvistettava erityisesti AU:n rauhan ja 
turvallisuuden neuvoston, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja EU:n poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komitean 
kolmenvälistä suhdetta, jotta voidaan 
auttaa varmistamaan johdonmukaisuus ja 
toimien keskinäinen vahvistaminen AU:n 
tukemiseksi; on parannettava AU:n 
toteuttamien YK:n valtuuttamien 
rauhanturvaoperaatioiden rahoituksen 
ennustettavuutta, kestävyyttä ja 
joustavuutta; on pyrittävä ratkaisuihin, 
joilla EU:n ja AU:n yhteistyötä tiivistetään 
niiden omilla operatiivisilla alueilla 
parantamalla varhaisvaroitusvalmiuksia ja 
konfliktien ennaltaehkäisyvalmiuksia ja 
huolehtimalla kriisinhallinnan parhaiden 
käytäntöjen ja asiantuntemuksen 
vaihtamisesta;

j) on luotava laajemmat strategiset puitteet 
EU:n ja AU:n, Arabiliiton tai Länsi-
Afrikan valtioiden talousyhteisön 
(ECOWAS) kaltaisten alueellisten ja osa-
alueita kattavien järjestöjen
kriisinhallintakumppanuuksille ja 
vahvistettava erityisesti AU:n rauhan ja 
turvallisuuden neuvoston, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja EU:n poliittisten 
ja turvallisuusasioiden komitean 
kolmenvälistä suhdetta, jotta voidaan 
auttaa varmistamaan johdonmukaisuus ja 
toimien keskinäinen vahvistaminen AU:n 
tukemiseksi; on parannettava AU:n 
toteuttamien YK:n valtuuttamien 
rauhanturvaoperaatioiden rahoituksen 
ennustettavuutta, kestävyyttä ja 
joustavuutta; on pyrittävä ratkaisuihin, 
joilla EU:n ja AU:n yhteistyötä tiivistetään
niiden omilla operatiivisilla alueilla 
parantamalla varhaisvaroitusvalmiuksia ja 
konfliktien ennaltaehkäisyvalmiuksia ja 
huolehtimalla kriisinhallinnan parhaiden 
käytäntöjen ja asiantuntemuksen 
vaihtamisesta;

Or. en
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Tarkistus 77
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

j a) on edistettävä Afrikan rauhaa ja 
turvallisuutta edistävien rakenteiden 
vahvistamista Afrikan mantereen rauhan 
ja turvallisuuden haasteisiin 
vastaamiseksi; on korostettava 
ennakoitavan ja kestävän rahoituksen 
tarjoamisen merkitystä Afrikan 
rauhanturvaoperaatioille, tarvetta 
kehittää paikallista selviytymiskykyä sekä 
siviilien määrätietoista suojelemista 
aseellisissa selkkauksissa;

Or. en

Tarkistus 78
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – j b alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

j b) ottaen huomioon Afrikan mantereen 
konfliktien alueellisen ulottuvuuden on 
jatkettava pyrkimyksiä vahvistaa suhteita 
paikallisiin järjestöihin, kuten 
ECOWASiin, Eteläisen Afrikan 
kehitysyhteisöön (SADEC) ja Afrikan 
sarven alueen maiden yhteistyöjärjestöön 
(IGAD), ja otettava ne sekä alueen valtiot
mukaan kriisinhallintaan;

Or. en

Tarkistus 79
Barbara Lochbihler



AM\862533FI.doc 49/77 PE462.624v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

k) on autettava YK:n 
rauhanrakentamisjärjestelmän 
uudistamista, jotta se voi vastata sen 
perustamisen yhteydessä syntyneisiin 
odotuksiin siten, että 
rauhanrakentamiskomission 
uudistamisprosessin suosituksia viedään 
eteenpäin myös sen toiminnan 
tehostamiseksi edelleen; on tuettava 
järkevän rauhanrakentamisen 
kokonaisjärjestelmän syntymistä 
kehittyvien ja kehittyneiden maiden 
kumppanuuden pohjalta ja samalla on 
kiinnitettävä erityishuomiota käytännön 
työn tulosten parantamiseen, suhteiden 
parantamiseen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa työpaikkojen 
luomiseksi ja talousongelmien 
ratkaisemiseksi ja luonnollisemman 
suhteen edistämiseksi rauhanturvaamisen 
ja rauhanrakentamisen välillä; on 
edistettävä jäsennellympää suhdetta 
rauhanrakentamiskomission, YK:n 
yleiskokouksen, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja YK:n talous- ja 
sosiaalineuvoston välillä, jotta voidaan 
saada aikaan lisää synergiaa 
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
sekä paikan päällä tehtävän 
kehitysyhteistyön välille; on harkittava 
erilaisia tapoja vahvistaa 
rauhanrakentamiskomission neuvoa-
antavaa roolia suhteessa YK:n 
turvallisuusneuvostoon, jolle se on 
tilivelvollinen, tehostaa
rauhanrakentamiskomission yhteistyötä 
rauhanrakennustyön tukitoimiston kanssa 
sekä vahvistaa yhteyksiä alueellisiin 
järjestöihin ja kansainvälisiin 
rahoituslaitoksiin;

k) on autettava YK:n 
rauhanrakentamisjärjestelmän 
uudistamista, jotta se voi vastata sen 
perustamisen yhteydessä syntyneisiin 
odotuksiin siten, että 
rauhanrakentamiskomission 
uudistamisprosessin suosituksia viedään 
eteenpäin myös sen toiminnan 
tehostamiseksi edelleen; on tuettava 
järkevän rauhanrakentamisen 
kokonaisjärjestelmän syntymistä 
kehittyvien ja kehittyneiden maiden 
kumppanuuden pohjalta ja samalla on 
kiinnitettävä erityishuomiota käytännön 
työn tulosten parantamiseen, suhteiden 
parantamiseen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa työpaikkojen 
luomiseksi ja talousongelmien 
ratkaisemiseksi ja luonnollisemman 
suhteen edistämiseksi rauhanturvaamisen 
ja rauhanrakentamisen välillä; on 
edistettävä jäsennellympää suhdetta 
rauhanrakentamiskomission, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon globaalien ja 
monenkeskisten asioiden hallinto-osaston, 
erityisesti konfliktien ehkäisyä ja 
turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän 
osaston ja YK:n yleiskokouksen, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja YK:n talous- ja 
sosiaalineuvoston välillä, jotta voidaan 
saada aikaan lisää synergiaa 
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
sekä paikan päällä tehtävän 
kehitysyhteistyön välille; on harkittava 
erilaisia tapoja vahvistaa 
rauhanrakentamiskomission neuvoa-
antavaa roolia suhteessa YK:n 
turvallisuusneuvostoon, jolle se on 
tilivelvollinen, tehostaa 
rauhanrakentamiskomission yhteistyötä 
rauhanrakennustyön tukitoimiston kanssa 
sekä vahvistaa yhteyksiä alueellisiin 
järjestöihin ja kansainvälisiin 
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rahoituslaitoksiin;

Or. en

Tarkistus 80
María Muñiz De Urquiza

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

k) on autettava YK:n 
rauhanrakentamisjärjestelmän 
uudistamista, jotta se voi vastata sen 
perustamisen yhteydessä syntyneisiin 
odotuksiin siten, että 
rauhanrakentamiskomission 
uudistamisprosessin suosituksia viedään 
eteenpäin myös sen toiminnan 
tehostamiseksi edelleen; on tuettava 
järkevän rauhanrakentamisen 
kokonaisjärjestelmän syntymistä 
kehittyvien ja kehittyneiden maiden 
kumppanuuden pohjalta ja samalla on 
kiinnitettävä erityishuomiota käytännön 
työn tulosten parantamiseen, suhteiden 
parantamiseen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa työpaikkojen 
luomiseksi ja talousongelmien 
ratkaisemiseksi ja luonnollisemman 
suhteen edistämiseksi rauhanturvaamisen 
ja rauhanrakentamisen välillä; on 
edistettävä jäsennellympää suhdetta 
rauhanrakentamiskomission, YK:n 
yleiskokouksen, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja YK:n talous- ja 
sosiaalineuvoston välillä, jotta voidaan 
saada aikaan lisää synergiaa 
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
sekä paikan päällä tehtävän 
kehitysyhteistyön välille; on harkittava 
erilaisia tapoja vahvistaa 
rauhanrakentamiskomission neuvoa-
antavaa roolia suhteessa YK:n 
turvallisuusneuvostoon, jolle se on 

k) on autettava YK:n 
rauhanrakentamisjärjestelmän 
uudistamista, jotta se voi vastata sen 
perustamisen yhteydessä syntyneisiin 
odotuksiin siten, että 
rauhanrakentamiskomission 
uudistamisprosessin suosituksia viedään 
eteenpäin myös sen toiminnan 
tehostamiseksi edelleen; on tuettava 
järkevän rauhanrakentamisen 
kokonaisjärjestelmän syntymistä 
kehittyvien ja kehittyneiden maiden 
kumppanuuden pohjalta ja samalla on 
kiinnitettävä erityishuomiota käytännön 
työn tulosten parantamiseen, suhteiden 
parantamiseen kansainvälisten 
rahoituslaitosten kanssa työpaikkojen 
luomiseksi ja talousongelmien 
ratkaisemiseksi ja luonnollisemman 
suhteen edistämiseksi rauhanturvaamisen 
ja rauhanrakentamisen välillä; on 
edistettävä jäsennellympää suhdetta 
rauhanrakentamiskomission, YK:n 
yleiskokouksen, YK:n 
turvallisuusneuvoston ja YK:n talous- ja 
sosiaalineuvoston välillä, jotta voidaan 
saada aikaan lisää synergiaa 
rauhanturvaamisen ja rauhanrakentamisen 
sekä paikan päällä tehtävän 
kehitysyhteistyön välille; on harkittava 
erilaisia tapoja vahvistaa 
rauhanrakentamiskomission neuvoa-
antavaa roolia suhteessa YK:n 
turvallisuusneuvostoon, jolle se on 
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tilivelvollinen, tehostaa 
rauhanrakentamiskomission yhteistyötä 
rauhanrakennustyön tukitoimiston kanssa 
sekä vahvistaa yhteyksiä alueellisiin 
järjestöihin ja kansainvälisiin 
rahoituslaitoksiin;

tilivelvollinen, tehostaa 
rauhanrakentamiskomission yhteistyötä 
rauhanrakennustyön tukitoimiston kanssa 
sekä vahvistaa yhteyksiä alueellisiin 
järjestöihin ja kansainvälisiin 
rahoituslaitoksiin; korostaa lisäksi tarvetta 
parantaa YK:n 
rauhanrakentamiskomission ja EU:n 
rauhanrakentamiskumppanuuden välistä 
nykyistä kumppanuutta soveltamalla 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaa
lähestymistapaa konfliktien ratkaisuun 
siten, että otetaan huomioon valtiosta 
riippumattomien toimijoiden toiminta 
rauhanrakentamisessa;

Or. en

Tarkistus 81
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – k a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

k a) on jatkettava pyrkimyksiä vapauttaa 
rauhanrakentamiskomission potentiaalia 
vahvistamalla sen yhteyksiä kentälle, jotta 
voidaan maksimoida 
rauhanrakentamiskomission ja paikan 
päällä olevien YK-joukkojen erilaisia 
toimintaväyliä, jolloin joukot hyötyisivät 
komission strategisesta ohjauksesta ja 
poliittisesta vaikutusvallasta erityisesti 
institutionaalisten rakenteiden 
kehittämisessä;

Or. en

Tarkistus 82
Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen 
estäminen sekä terrorismin torjunta

Ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen 
estäminen, ydinturvallisuus sekä 
ydinsulkusopimuksen tarkistaminen

Or. en

Tarkistus 83
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 7 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen 
estäminen sekä terrorismin torjunta

Ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen 
estäminen, IAEA:n uudistus,
ydinsulkusopimuksen tarkistaminen sekä 
terrorismin ja järjestäytyneen 
rikollisuuden torjunta

Or. en

Tarkistus 84
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l a) Japanin ydinkatastrofin vuoksi on 
uudistettava perusteellisesti IAEA:ta 
lakkauttamalla sen kaksisuuntainen 
toiminta, kun se sekä valvoo että edistää 
ydinenergian käyttöä, ja rajattava IAEA:n 
vastuuala ydinenergiateollisuuden 
valvontaan sekä ydinsulkusopimuksen 
noudattamisen valvontaan; suosittelee 
lisäksi, että vastaisuudessa 
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turvallisuusstandardit asettaa ja niitä 
valvoo Maailman terveysjärjestö (WHO); 
jäsenvaltiot on velvoitettava oikeudellisesti
noudattamaan näitä standardeja ja 
WHO:lle on annettava tarvittavaa 
lisähenkilöstöä huolehtimaan 
lisätehtävistä;

Or. en

Tarkistus 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Kansainvälinen rikosoikeus
l a) EU:n ensisijaiseksi tavoitteeksi on 
katsottava kansainvälisen 
rikosoikeusjärjestelmän vahvistaminen 
edelleen vastuuvelvollisuuden 
edistämiseksi ja rankaisemattomuuden 
lopettamiseksi ja se, että edistettäisiin sitä 
tärkeää työtä, jota kansainvälinen 
rikostuomioistuin tekee ainoana pysyvänä 
ja riippumattomana tuomioistuimena, 
jonka tuomiovaltaan kuuluvat useimmat 
kaikkein vakavimmat kansainväliset 
rikokset, kuten kansanmurha, rikokset 
ihmisyyttä vastaan sekä sotarikokset; on 
rohkaistava kansainvälisen 
rikostuomioistuimen ja YK:n välistä 
voimakasta ja läheistä suhdetta Rooman 
perussäännön 2 artiklan mukaisesti sekä 
rohkaistava Rooman peruskirjan 
globaaliin ratifiointiin;

Or. en

Tarkistus 86
Helmut Scholz
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 
saavuttamaan rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa; on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen 
luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 
pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 
pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano; on esitettävä aloitteita 
aseriisuntakonferenssin elvyttämiseksi ja 
lisäksi perustettava erityisiä 
ydinasevalvontaa ja 
aseistariisuntatoimenpiteitä koskevia 
monenvälisiä aseriisuntakonferensseja 
niistä kiinnostuneille valtioille;

Or. en

Tarkistus 87
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 
saavuttamaan rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa; on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen 
luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 
saavuttamaan rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa panemalla 
viipymättä täysimääräisesti täytäntöön 
lopullisen asiakirjan 22 täydellistä 
ydinaseriisuntaa koskevaa erityistoimea,
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pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

rohkaisemalla EU:n ydinasevaltioita 
ottamaan lisäaskeleita kohti 
ydinaseriisuntaa ja raportoimaan 
pyrkimyksistään valmistelukomitealle 
vuonna 2014, kuten toimi 5 edellyttää, 
kehottamalla EU:n jäsenvaltioita, 
Yhdysvaltoja ja Venäjää luomaan 
Eurooppaan ydinaseettoman vyöhykkeen 
muun muassa vetämällä pois 
Yhdysvaltojen taktiset ydinaseet Euroopan 
maaperältä ja saman kategorian aseet 
Venäjän länsiosista sekä kehottamalla 
YK:n pääsihteeriä ja vuoden 1995 Lähi-
itää koskevan päätöslauselman tukijoita 
kutsumaan koolle Lähi-idän 
ydinaseetonta ja joukkotuhoaseetonta 
vyöhykettä koskevan konferenssin 
vuonna 2012, kuten on sovittu, on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen 
luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 
pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 
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saavuttamaan rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa; on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen 
luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 
pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

saavuttamaan pitkän ajanjakson 
tavoitteena rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa; on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen 
luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 
pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 89
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – l alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 
saavuttamaan rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa; on 
edistettävä avoimuutta keskinäisen 
luottamuksen lisäämiseksi, saavutettava 
nopeampaa todellista edistystä 
pyrkimyksessä ydinaseriisuntaan, 
ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;

l) on edistettävä ydinsulkusopimuksen 
osapuolten vuoden 2010 
tarkistuskonferenssin suositusten 
täytäntöönpanoa ja erityisesti pyrittävä 
turvallisempaan maailmaan kaikille ja 
saavuttamaan rauha ja turvallisuus 
ydinaseettomassa maailmassa, kun 
edellytykset täyttyvät; on edistettävä 
avoimuutta keskinäisen luottamuksen 
lisäämiseksi, saavutettava nopeampaa 
todellista edistystä pyrkimyksessä 
ydinaseriisuntaan, ryhdyttävä tehokkaisiin 
ydinaseriisuntatoimiin, jotka vastaavat 
avoimuuden, tarkastamisen ja 
peruuttamattomuuden keskeisiä periaatteita 
ja kannustettava ydinasevaltioita 
raportoimaan säännöllisesti sitoumustensa 
noudattamisesta ja tarkastamaan niiden 
täytäntöönpano;
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Or. en

Tarkistus 90
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

l a) on tuettava ydinasevaltioiden 
yksiselitteistä pyrkimystä toteuttaa 
ydinasearsenaalinsa täydellinen 
eliminointi, joka johtaa ydinaseriisuntaan 
ydinsulkusopimuksen VI artiklan nojalla 
tehtyjen sitoumusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 91
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

m) on kehitettävä edelleen 
yhteistyökanavia ja mekanismeja EU:n 
ulkoisten kumppanien, etenkin 
Yhdysvaltain kanssa terrorismin 
torjunnassa, erityisesti YK:n globaalin 
terrorismin vastaisen strategian 
täytäntöön panemiseksi osallistumalla 
G8-maiden Rooman/Lyonin ryhmään ja 
terrorismin vastaiseen toimintaryhmään 
ja vahvistamalla asiaa koskevia 
maailmanlaajuisia sopimuksia; on 
tehostettava ja jäsennettävä paremmin 
yhteistyötä näiden kumppanien kanssa 
sekä strategisella että käytännön tasolla; 
on osoitettava johtajuutta ja näytettävä 
esimerkkiä vahvistamalla perusoikeuksien 
ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista 
EU:n terrorismintorjunnassa 

m) on käynnistettävä ydinturvallisuutta 
koskevan yleissopimuksen 
vahvistamiseksi erityinen 
ydinsulkusopimuksen 
tarkistuskonferenssi, jossa on otettava 
opiksi Fukushiman ydinvoimalan 
katastrofaalisesta onnettomuudesta;
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noudattamien toimintatapojen ytimenä;

Or. en

Tarkistus 92
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

m) on kehitettävä edelleen 
yhteistyökanavia ja mekanismeja EU:n 
ulkoisten kumppanien, etenkin 
Yhdysvaltain kanssa terrorismin 
torjunnassa, erityisesti YK:n globaalin 
terrorismin vastaisen strategian täytäntöön 
panemiseksi osallistumalla G8-maiden 
Rooman/Lyonin ryhmään ja terrorismin 
vastaiseen toimintaryhmään ja 
vahvistamalla asiaa koskevia 
maailmanlaajuisia sopimuksia; on 
tehostettava ja jäsennettävä paremmin 
yhteistyötä näiden kumppanien kanssa sekä 
strategisella että käytännön tasolla; on 
osoitettava johtajuutta ja näytettävä 
esimerkkiä vahvistamalla perusoikeuksien 
ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista 
EU:n terrorismintorjunnassa noudattamien 
toimintatapojen ytimenä;

m) on kehitettävä edelleen 
yhteistyökanavia ja mekanismeja EU:n 
ulkoisten kumppanien kanssa terrorismin 
ja järjestäytyneen rikollisuuden
torjunnassa, erityisesti YK:n globaalin 
terrorismin vastaisen strategian täytäntöön 
panemiseksi osallistumalla G8-maiden 
Rooman/Lyonin ryhmään ja terrorismin 
vastaiseen toimintaryhmään ja 
vahvistamalla ja mukauttamalla asiaa 
koskevia maailmanlaajuisia sopimuksia; on 
tehostettava ja jäsennettävä paremmin 
yhteistyötä näiden kumppanien kanssa sekä 
strategisella että käytännön tasolla ja 
tarkasteltava tässä yhteydessä uudelleen 
YK:n tehottoman 
terroristiluettelojärjestelmän tarvetta; on 
osoitettava johtajuutta ja näytettävä 
esimerkkiä puuttumalla edelleen jatkuviin 
ihmisoikeusrikkomuksiin, myös OECD-
maissa, terrorismista epäiltyjen ja 
terroristien kohteluun, kuten 
ekstraterritoriaalisten vankiloiden ja 
rajoittamattomien pidätysten jatkumiseen 
ilman syytettä, sekä vahvistamalla 
perusoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen 
kunnioittamista EU:n 
terrorismintorjunnassa noudattamien 
toimintatapojen ytimenä;

Or. en
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Tarkistus 93
Francisco José Millán Mon

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – m alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

m) on kehitettävä edelleen 
yhteistyökanavia ja mekanismeja EU:n 
ulkoisten kumppanien, etenkin 
Yhdysvaltain kanssa terrorismin 
torjunnassa, erityisesti YK:n globaalin 
terrorismin vastaisen strategian täytäntöön 
panemiseksi osallistumalla G8-maiden 
Rooman/Lyonin ryhmään ja terrorismin 
vastaiseen toimintaryhmään ja
vahvistamalla asiaa koskevia 
maailmanlaajuisia sopimuksia; on 
tehostettava ja jäsennettävä paremmin 
yhteistyötä näiden kumppanien kanssa sekä 
strategisella että käytännön tasolla; on 
osoitettava johtajuutta ja näytettävä 
esimerkkiä vahvistamalla perusoikeuksien 
ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista 
EU:n terrorismintorjunnassa noudattamien 
toimintatapojen ytimenä;

m) on kehitettävä edelleen 
yhteistyökanavia ja mekanismeja EU:n 
ulkoisten kumppanien, etenkin 
Yhdysvaltain kanssa terrorismin 
torjunnassa, erityisesti YK:n globaalin 
terrorismin vastaisen strategian täytäntöön 
panemiseksi osallistumalla G8-maiden 
Rooman/Lyonin ryhmään ja terrorismin 
vastaiseen toimintaryhmään, vahvistamalla 
asiaa koskevia maailmanlaajuisia 
sopimuksia ja vauhdittamalla pyrkimyksiä 
saada aikaan kattava kansainvälistä 
terrorismia koskeva yleissopimus; on 
tehostettava ja jäsennettävä paremmin 
yhteistyötä näiden kumppanien kanssa sekä 
strategisella että käytännön tasolla; on 
osoitettava johtajuutta ja näytettävä 
esimerkkiä vahvistamalla perusoikeuksien 
ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista 
EU:n terrorismintorjunnassa noudattamien 
toimintatapojen ytimenä;

Or. en

Tarkistus 94
Andreas Mölzer

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on täytettävä vuosituhattavoitteista 
järjestetyssä huippukokouksessa annetut 
lupaukset, jotka koskivat varojen 
hankkimista tavoitteiden saavuttamiseksi 
vuoteen 2015 mennessä erityisesti 
noudattamalla EU:n julkista kehitysapua 

on täytettävä vuosituhattavoitteista 
järjestetyssä huippukokouksessa annetut 
lupaukset, jotka koskivat varojen 
hankkimista tavoitteiden saavuttamiseksi 
vuoteen 2015 mennessä erityisesti 
noudattamalla EU:n julkista kehitysapua 
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koskevia sitoumuksia; on ajettava 
voimakkaasti rahoituksen määrän 
kasvattamista vuosituhattavoitteiden 
saavuttamiseksi ja jotta voidaan nopeasti 
laajentaa ja toisintaa hyviksi 
osoittautuneita innovatiivisia ohjelmia ja 
toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan 
yleistä kehitystä ja taloudellista ja 
yhteiskunnallista muutosta;

koskevia sitoumuksia; on ajettava 
voimakkaasti rahoituksen määrän 
säilyttämistä vuosituhattavoitteiden 
saavuttamiseksi ja jotta voidaan nopeasti 
kehittää ja toisintaa hyviksi osoittautuneita 
innovatiivisia ohjelmia ja toimenpiteitä, 
joilla pyritään saavuttamaan yleistä 
kehitystä ja taloudellista ja 
yhteiskunnallista muutosta;

Or. de

Tarkistus 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – n alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

n) on täytettävä vuosituhattavoitteista 
järjestetyssä huippukokouksessa annetut 
lupaukset, jotka koskivat varojen 
hankkimista tavoitteiden saavuttamiseksi 
vuoteen 2015 mennessä erityisesti 
noudattamalla EU:n julkista kehitysapua 
koskevia sitoumuksia; on ajettava 
voimakkaasti rahoituksen määrän 
kasvattamista vuosituhattavoitteiden 
saavuttamiseksi ja jotta voidaan nopeasti 
laajentaa ja toisintaa hyviksi 
osoittautuneita innovatiivisia ohjelmia ja 
toimenpiteitä, joilla pyritään saavuttamaan 
yleistä kehitystä ja taloudellista ja 
yhteiskunnallista muutosta;

n) on korostettava tarvetta 
yhdenmukaistaa YK:n eri elinten 
pyrkimyksiä, jotta voidaan paremmin 
edistää kehitysapua ja sosiaalisia asioita 
koskevaa tehokkuutta ja vaikuttavuutta
eri puolilla maailmaa; on täytettävä 
vuosituhattavoitteista järjestetyssä 
huippukokouksessa annetut lupaukset, 
jotka koskivat varojen hankkimista 
tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 
mennessä erityisesti noudattamalla EU:n 
julkista kehitysapua koskevia sitoumuksia; 
on ajettava voimakkaasti rahoituksen 
määrän kasvattamista 
vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ja 
jotta voidaan nopeasti laajentaa ja toisintaa 
hyviksi osoittautuneita innovatiivisia 
ohjelmia ja toimenpiteitä, joilla pyritään 
saavuttamaan yleistä kehitystä ja 
taloudellista ja yhteiskunnallista muutosta;

Or. en



AM\862533FI.doc 61/77 PE462.624v01-00

FI

Tarkistus 96
<Members>Kinga Gál</Members>

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – p alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

p) on varmistettava, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto integroidaan hyvin 
muiden kansainvälisten elinten ja 
alueellisten järjestöjen kanssa ja niiden 
ihmisoikeuksien edistämistä koskevaa 
työtä koordinoidaan; on varmistettava, että 
YK-järjestelmän ja muiden kansainvälisten 
elinten puitteissa ilmaistut suositukset, 
huolenaiheet ja painopistealueet 
sisällytetään kokonaisuudessaan ja 
järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
politiikkoihin ja erityisesti ihmisoikeuksien 
alalle;

p) on varmistettava, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto integroidaan hyvin 
muiden kansainvälisten elinten ja 
alueellisten järjestöjen kanssa ja niiden 
ihmisoikeuksien edistämistä koskevaa 
työtä koordinoidaan; on varmistettava, että 
YK-järjestelmän ja muiden kansainvälisten 
elinten puitteissa ilmaistut suositukset, 
hyväksytyt päätöslauselmat ja 
painopistealueet otetaan huomioon 
kehittämällä EU:n politiikkoja ja 
välineitä, erityisesti ihmisoikeuksien 
alalla;

Or. en

Tarkistus 97
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – p alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

p) on varmistettava, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto integroidaan hyvin 
muiden kansainvälisten elinten ja 
alueellisten järjestöjen kanssa ja niiden 
ihmisoikeuksien edistämistä koskevaa 
työtä koordinoidaan; on varmistettava, että 
YK-järjestelmän ja muiden kansainvälisten 
elinten puitteissa ilmaistut suositukset, 
huolenaiheet ja painopistealueet 
sisällytetään kokonaisuudessaan ja 
järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
politiikkoihin ja erityisesti ihmisoikeuksien 
alalle;

p) on varmistettava, että Euroopan 
ulkosuhdehallinto saa sekä riittävän 
henkilöstön että riittävät resurssit ja että 
se integroidaan hyvin muiden 
kansainvälisten elinten ja alueellisten 
järjestöjen kanssa ja niiden 
ihmisoikeuksien edistämistä koskevaa 
työtä koordinoidaan; on varmistettava, että 
YK-järjestelmän ja muiden kansainvälisten 
elinten puitteissa ilmaistut suositukset, 
huolenaiheet ja painopistealueet 
sisällytetään kokonaisuudessaan ja 
järjestelmällisesti kaikkiin EU:n 
politiikkoihin ja erityisesti ihmisoikeuksien 
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alalle;

Or. en

Tarkistus 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun työssä;

q) on aktiivisesti jatkettava osallistumista
ihmisoikeusneuvoston tarkasteluun New 
Yorkissa ja tämän seurauksiin sen 
toimivaltuuksien noudattamisen 
vahvistamiseksi; on parannettava 
ihmisoikeusneuvoston kykyä puuttua 
edelleen kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
kuten viimeaikaisiin tapahtumiin 
Libyassa ja Norsunluurannikolla, sekä 
sen valmiuksia panna täytäntöön nykyisiä 
kansainvälisiä sääntöjä ja normeja ja 
tehostettava sen roolia varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisymekanismina, joka kykenee 
priorisoimaan ihmisoikeusloukkausten 
perimmäiset syyt ja puuttumaan niihin, 
jotta voidaan estää uudet 
ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys, ja kehottaa tässä 
yhteydessä poistamaan alueellisilta 
ryhmiltä mahdollisuuden esittää ennalta
määrätty ihmisoikeusneuvoston 
ehdokaslista; on kehitettävä toimiva suhde 
ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusvaltuutetun työssä; toistaa 
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kantansa, että tarkastelussa on 
säilytettävä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
toimiston riippumattomuus, ja vastustaa 
kaikkia sellaisia pyrkimyksiä muuttaa 
ihmisoikeusvaltuutetun asemaa, jotka 
voisivat vaikuttaa kielteisesti sen 
rahoitukseen ja näin myös sen 
riippumattomuuteen;

Or. en

Tarkistus 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun työssä;

q) on edelleen otettava aktiivisesti osaa 
ihmisoikeusneuvoston tarkasteluun ja sen 
seurauksiin; on parannettava 
ihmisoikeusneuvoston kykyä puuttua 
kiireellisiin tilanteisiin, joihin liittyy 
vakavia ihmisoikeusloukkauksia, sekä sen 
valmiuksia panna täytäntöön nykyisiä 
kansainvälisiä sääntöjä ja normeja ja 
tehostettava sen roolia varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisymekanismina, joka kykenee 
priorisoimaan ihmisoikeusloukkausten 
perimmäiset syyt ja puuttumaan niihin, 
jotta voidaan estää uudet 
ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun työssä ja tarkasteltava yhä 
selvempiä merkkejä jäsenvaltioiden 
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välisestä jakaantumisesta niiden 
äänestäessä ihmisoikeusneuvostossa;

Or. en

Tarkistus 100
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisasiain päävaltuutetun työssä;

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien 
ihmisoikeusvaltuutetun työssä;

Or. en

Tarkistus 101
Marietje Schaake
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä,
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun työssä;

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun työssä; on tyytyväinen 
yleiskokouksen 1. maaliskuuta 2011 
tekemään päätökseen Libyan 
ihmisoikeusneuvostosta erottamisesta 
hyväksymällä suosituksen GA/11050;

Or. en

Tarkistus 102
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun työssä;

q) on valmistauduttava ja otettava 
aktiivisesti osaa ihmisoikeusneuvoston 
tarkasteluun ja sen seurauksiin; on 
parannettava ihmisoikeusneuvoston kykyä 
puuttua kiireellisiin tilanteisiin, joihin 
liittyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia, 
sekä sen valmiuksia panna täytäntöön 
nykyisiä kansainvälisiä sääntöjä ja normeja 
ja tehostettava sen roolia varhaisvaroitus-
ja ennaltaehkäisymekanismina, joka 
kykenee priorisoimaan 
ihmisoikeusloukkausten perimmäiset syyt 
ja puuttumaan niihin, jotta voidaan estää 
uudet ihmisoikeusloukkaukset tai niiden 
leviäminen entisestään, mukaan luettuna 
sen tuki kansallisten ihmisoikeuselinten 
valmiuksien kehittämiselle; on selvitettävä 
mahdollisuudet parantaa 
ihmisoikeusneuvoston valintamenettelyitä, 
jotta voidaan ratkaista 
ihmisoikeusneuvosten jäsenistön laatua 
koskeva kysymys; on tarkasteltava 
selkeiden kriteerien vahvistamista 
ihmisoikeusneuvoston jäsenyydelle, jotta 
estetään sellaisten valtioiden 
ihmisoikeusneuvoston jäsenyys, joissa 
ihmisoikeusrikkomukset ovat yleisiä ja 
laajalle levinneitä; on kehitettävä toimiva 
suhde ihmisoikeusneuvoston ja kolmannen 
komitean ja ihmisoikeusneuvoston ja 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain 
päävaltuutetun työssä;

Or. en

Tarkistus 103
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q a) on pyrittävä voimakkaasti tekemään 
ihmisoikeusneuvostosta pikemminkin 
varhaisvaroitus- ja 
ennaltaehkäisymekanismi kuin 
pelkästään reagoiva elin, ja tässä on 
turvauduttava erityismääräyksiin;

Or. en

Tarkistus 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – q a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

q a) on lähennettävä näkemyksiä
syyskuussa 2011 pidettävää Durbanin 
tarkistuskokousta (niin kutsuttu 
Durban 3) koskevasta yhteisestä 
kannasta, jotta voidaan osoittaa 
jäsenvaltioiden halukkuus ja valmiudet 
puhua yhdellä äänellä globaaleilla 
foorumeilla, on vahvistettava EU:n 
vaikutusvaltaa YK:n puitteissa ja 
vahvistettava uudelleen sen sitoutuminen 
rasismin, muukalaisvihan ja kiihkoilun 
torjuntaan tasapainoisella ja 
syrjimättömällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 105
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – r alakohta



PE462.624v01-00 68/77 AM\862533FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen 
kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, 
joka liittyy eri päätöslauselmiin, joista 
voidaan mainita erityisesti 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, 
jolle saatiin entistä useamman valtion tuki, 
sekä päätöslauselmat lasten oikeuksista, 
uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta 
sekä kidutuksen kieltämisestä;

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen 
kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, 
joka liittyy eri päätöslauselmiin, joista 
voidaan mainita erityisesti 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, 
jolle saatiin entistä useamman valtion tuki, 
sekä lisäksi päätöslauselmat lasten 
oikeuksista, kansallisista ja kielellisistä 
vähemmistöistä, uskonnollisesta 
suvaitsemattomuudesta ja kidutuksen 
kieltämisestä;

Or. en

Tarkistus 106
Marietje Schaake

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – r alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen 
kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, 
joka liittyy eri päätöslauselmiin, joista 
voidaan mainita erityisesti
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, 
jolle saatiin entistä useamman valtion tuki, 
sekä päätöslauselmat lasten oikeuksista, 
uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta 
sekä kidutuksen kieltämisestä;

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen 
kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, 
joka liittyy eri päätöslauselmiin, joista 
voidaan mainita erityisesti 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, 
jolle saatiin entistä useamman valtion tuki, 
sekä päätöslauselmat lasten oikeuksista, 
ilmaisunvapaudesta ja tiedotusvälineiden 
vapaudesta, uskonnollisesta 
suvaitsemattomuudesta, kidutuksen 
kieltämisestä sekä Burmaa/Myanmaria, 
Pohjois-Koreaa ja Irania koskevat 
päätöslauselmat;

Or. en
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Tarkistus 107
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – r alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen 
kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, 
joka liittyy eri päätöslauselmiin, joista 
voidaan mainita erityisesti 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, 
jolle saatiin entistä useamman valtion tuki, 
sekä päätöslauselmat lasten oikeuksista, 
uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta 
sekä kidutuksen kieltämisestä;

r) on jatkettava YK:n yleiskokouksen 
kolmannessa komiteassa tehtävää työtä, 
joka liittyy eri päätöslauselmiin, joista 
voidaan mainita erityisesti 
kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon 
keskeyttämistä koskeva päätöslauselma, 
jolle saatiin entistä useamman valtion tuki, 
sekä päätöslauselmat lasten oikeuksista ja
uskonnollisesta suvaitsemattomuudesta; on 
tuettava kaikkia pyrkimyksiä lakkauttaa 
kidutus; on erityisesti edistettävä
kidutuksen vastaisen YK:n 
yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan 
hyväksymistä sekä kidutuksen kieltämistä;

Or. en

Tarkistus 108
Laima Liucija Andrikienė

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – r a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

r a) on jatkettava kansainvälisiä 
pyrkimyksiä sen varmistamiseksi, että 
kaikki ihmisoikeudet katsotaan 
yleismaailmallisiksi, jakamattomiksi, 
toisistaan riippuvaisiksi ja toisiinsa 
liittyviksi, on ponnisteltava epämääräisen 
"ihmiskunnan perinteisten arvojen" 
käsitteen käytön estämiseksi, sillä se on 
omiaan vaarantamaan kansainvälisessä 
ihmisoikeuslainsäädännössä vahvistetut 
normit ja voi johtaa 
ihmisoikeusrikkomusten perusteettomaan 
hyväksymiseen, kun ne perustuvat 
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perinteisiin arvoihin, normeihin tai 
käytäntöihin;

Or. en

Tarkistus 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – s alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

s) on tuettava UN Women -yksikön 
valmiuksia, vastuunalaisuutta ja 
tehokkuutta, jotta se voi koordinoida 
asianmukaisen toimintansa tehokkaammin, 
sisällyttää sukupuolinäkökulman kaikkeen 
YK:n toimintaan ja luomaan 
institutionaalista johdonmukaisuutta ja 
synergiaa; on keskitettävä ponnistuksia 
(myös strategisen suunnittelun 
parantamisen avulla) YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 täytäntöönpanoon erityisesti kun on 
kyse naisten osallistumisesta 
rauhanneuvotteluihin auttamalla heitä 
ryhtymään välittäjiksi, kehittämällä heidän 
osaamistaan ja valtuuttamalla heidät 
päätöksentekijöiksi ja yleisesti
yhdistämällä naiset ja kehitys;

s) on tuettava UN Women -yksikön 
rahoitusta erityisten 
talousarviositoumusten kautta sekä sen
valmiuksia, vastuunalaisuutta ja 
tehokkuutta, jotta se voi koordinoida 
asianmukaisen toimintansa tehokkaammin, 
sisällyttää sukupuolinäkökulman kaikkeen 
YK:n toimintaan ja luomaan 
institutionaalista johdonmukaisuutta ja 
synergiaa; on keskitettävä ponnistuksia 
(myös strategisen suunnittelun 
parantamisen avulla) YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 täytäntöönpanoon erityisesti kun on 
kyse naisten osallistumisesta 
rauhanneuvotteluihin auttamalla heitä 
ryhtymään välittäjiksi, kehittämällä heidän 
osaamistaan ja valtuuttamalla heidät 
päätöksentekijöiksi ja yleisesti 
yhdistämällä naiset ja kehitys;

Or. en

Tarkistus 110
Alexander Graf Lambsdorff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – s a alakohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

s a) on laadittava strategia niiden 
valtioiden osalta, jotka kieltäytyvät 
tekemästä täysimääräistä yhteistyötä YK:n 
mekanismien kanssa eivätkä salli YK:n 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
erityisraportoijien pääsyä maahan, jotta 
ne takaisivat näiden vapaan pääsyn
alueelleen eivätkä estäisi näiden työtä; on 
pyrittävä säilyttämään erityismenettelyjen
riippumattomuus;

Or. en

Tarkistus 111
Nicole Sinclaire

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – s a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

s a) on varmistettava poliittisesti ja 
diplomaattisesti ensisijainen asema ja
kaikki tuki erilaisilla kahdenvälisillä ja 
monenvälisillä foorumeilla, joihin EU 
osallistuu aktiivisesti, kaikille aloitteille, 
joilla pyritään
– naisten sukupuolielinten silpomisen 
maailmanlaajuiseen kieltoon,
– homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin 
lakkauttamiseen kaikkialla maailmassa;

Or. en

Tarkistus 112
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 12 alakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ilmastonmuutos Ympäristö ja ilmastonmuutos

Or. en

Tarkistus 113
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – t a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

t a) on tunnustettava tarve siirtyä hiilen 
käytöstä luonnonvaroja kestävästi 
hyödyntävään ja energiatehokkaaseen 
maailmaan ilman ydinenergiaa;

Or. en

Tarkistus 114
Barbara Lochbihler

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – t alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

t) on jatkossakin säilytettävä EU:n 
johtajuus maailmanlaajuisessa 
ilmastopolitiikassa ja ilmastonmuutosta 
koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä; 
olisi keskityttävä vahvoihin poliittisiin 
sitoumuksiin kolmansien maiden kanssa ja 
kehitettävä edelleen vuoropuhelua muiden 
keskeisten toimijoiden, kuten Venäjän, 
Yhdysvaltain, nopeasti kehittyvien maiden 
(Kiina, Brasilia, Intia) ja kehitysmaiden 
kanssa, koska ilmastonmuutoksesta on 
tullut merkittävä kansainvälisten suhteiden 
osatekijä ja se uhkaa vakavasti 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista; on 

t) on jatkossakin säilytettävä EU:n 
johtajuus maailmanlaajuisessa 
ilmastopolitiikassa ja ilmastonmuutosta 
koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä; 
olisi keskityttävä vahvoihin poliittisiin 
sitoumuksiin kolmansien maiden kanssa ja 
kehitettävä edelleen vuoropuhelua muiden 
keskeisten toimijoiden, kuten Venäjän, 
Yhdysvaltain, nopeasti kehittyvien maiden 
(Kiina, Brasilia, Intia) ja kehitysmaiden 
kanssa, koska ilmastonmuutoksesta on 
tullut merkittävä kansainvälisten suhteiden 
osatekijä ja se uhkaa vakavasti 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista; on 
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pohjustettava huolellisesti seuraavia 
neuvotteluita, jotka järjestetään vuoden 
2011 lopulla Etelä-Afrikassa (COP17); on 
tehtävä strategisempaa yhteistyötä ja 
otettava paremmin huomioon kolmansien 
maiden tarpeet; on kehitettävä 
toimielinrakennetta, joka on osallistava, 
avoin, tasa-arvoinen ja joka tarjoaa sekä 
kehittyneiden että kehittyvien maiden 
tasapainoisen edustuksen keskeisissä 
hallintoelimissä;

pohjustettava huolellisesti seuraavia 
neuvotteluita, jotka järjestetään vuoden 
2011 lopulla Etelä-Afrikassa (COP17); on 
käynnistettävä keskustelu termin 
"ilmastopakolainen" oikeudellisesta 
määritelmästä, jolla tarkoitetaan ihmisiä, 
jotka joutuvat lähtemään kodeistaan ja 
etsimään turvapaikkaa ulkomailta 
ilmastonmuutoksen seurauksena ja jota ei 
vielä tunnusteta kansainvälisessä 
oikeudessa tai missään oikeudellisesti 
sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa; 
on tehtävä strategisempaa yhteistyötä ja 
otettava paremmin huomioon kolmansien 
maiden tarpeet; on kehitettävä 
toimielinrakennetta, joka on osallistava, 
avoin, tasa-arvoinen ja joka tarjoaa sekä 
kehittyneiden että kehittyvien maiden 
tasapainoisen edustuksen keskeisissä 
hallintoelimissä;

Or. en

Tarkistus 115
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – t alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

t) on jatkossakin säilytettävä EU:n 
johtajuus maailmanlaajuisessa 
ilmastopolitiikassa ja ilmastonmuutosta 
koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä; 
olisi keskityttävä vahvoihin poliittisiin 
sitoumuksiin kolmansien maiden kanssa ja 
kehitettävä edelleen vuoropuhelua muiden 
keskeisten toimijoiden, kuten Venäjän, 
Yhdysvaltain, nopeasti kehittyvien maiden 
(Kiina, Brasilia, Intia) ja kehitysmaiden 
kanssa, koska ilmastonmuutoksesta on 
tullut merkittävä kansainvälisten suhteiden 
osatekijä ja se uhkaa vakavasti 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista; on 
pohjustettava huolellisesti seuraavia 

t) on jatkossakin säilytettävä EU:n 
johtajuus maailmanlaajuisessa 
ilmastopolitiikassa ja ilmastonmuutosta 
koskevassa kansainvälisessä yhteistyössä; 
olisi keskityttävä vahvoihin poliittisiin 
sitoumuksiin kolmansien maiden kanssa ja 
kehitettävä edelleen vuoropuhelua muiden 
keskeisten toimijoiden, kuten Venäjän, 
Yhdysvaltain, nopeasti kehittyvien maiden 
(Kiina, Brasilia, Intia) ja kehitysmaiden 
kanssa, koska ilmastonmuutoksesta on 
tullut merkittävä kansainvälisten suhteiden 
osatekijä ja se uhkaa vakavasti 
vuosituhattavoitteiden saavuttamista; on 
pohjustettava huolellisesti seuraavia 
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neuvotteluita, jotka järjestetään vuoden 
2011 lopulla Etelä-Afrikassa (COP17); on 
tehtävä strategisempaa yhteistyötä ja 
otettava paremmin huomioon kolmansien 
maiden tarpeet; on kehitettävä 
toimielinrakennetta, joka on osallistava, 
avoin, tasa-arvoinen ja joka tarjoaa sekä 
kehittyneiden että kehittyvien maiden 
tasapainoisen edustuksen keskeisissä 
hallintoelimissä;

neuvotteluita, jotka järjestetään vuoden 
2011 lopulla Etelä-Afrikassa (COP17), 
Cancunin COP16 -neuvotteluissa 
saavutetun hyvän edistymisen pohjalta ja 
pitäen mielessä Kööpenhaminan COP15-
kokouksen epätyydyttävän tuloksen; on 
tehtävä strategisempaa yhteistyötä ja 
otettava paremmin huomioon kolmansien 
maiden tarpeet kehittämällä edelleen 
Euroopan ulkosuhdehallinnon 
valmiuksia harjoittaa ilmastodiplomatiaa; 
on kehitettävä toimielinrakennetta, joka on 
osallistava, avoin, tasa-arvoinen ja joka 
tarjoaa sekä kehittyneiden että kehittyvien 
maiden tasapainoisen edustuksen 
keskeisissä hallintoelimissä;

Or. en

Tarkistus 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – t a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

t a) on edistettävä termin 
"ilmastopakolainen" – jolla tarkoitetaan 
ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään 
kodeistaan ja etsimään turvapaikkaa 
ulkomailta ilmastonmuutoksen 
seurauksena – virallista ja oikeudellista 
legitimointia, koska sitä ei vielä 
tunnusteta kansainvälisessä oikeudessa 
tai missään oikeudellisesti sitovassa 
kansainvälisessä sopimuksessa, vaikka 
"ilmastopakolaisia" voitaisiin suojella 
soveltamalla laajemmin nykyisiä 
kansainvälisiä yleissopimuksia sen 
periaatteen mukaisesti, että valtioilla on 
velvollisuus taata ihmisoikeuksien 
kunnioittaminen kaikissa katastrofeissa; 
on tuettava komission aktiivista 
osallistumista käynnissä olevaan, 
suojelun puutteita ja vastatoimia 
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koskevaan keskusteluun, jonka YK:n 
pakolaisasiain päävaltuutettu käynnisti 
osana vuonna 2010 käytävää 
pakolaisasiain päävaltuutetun 
vuoropuhelua suojelun haasteista ja 
jonka tavoitteena on parantaa 
pakkosiirtolaisten ja 
kansalaisuudettomien henkilöiden 
nykyistä kansainvälisen suojelun kehystä;

Or. en

Tarkistus 117
Jo Leinen

Päätöslauselmaesitys
1 kohta - 4 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Loppusuositukset Kansalaisten edustaminen ja 
maailmanlaajuinen demokratia

Or. en

Tarkistus 118
Kinga Gál

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – u alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

u) on edistettävä keskustelua 
parlamenteilla ja alueellisilla 
kansanedustuslaitoksilla YK:n 
järjestelmässä olevasta roolista, jonka 
odotetaan olevan YK:n 66. yleiskokouksen 
esityslistalla, ja on edistettävä hallitusten ja 
parlamenttien yhteistoimintaa globaaleissa
asioissa;

u) on edistettävä keskustelua 
parlamenteilla ja alueellisilla 
kansanedustuslaitoksilla YK:n 
järjestelmässä olevasta roolista, jonka 
odotetaan olevan YK:n 66. yleiskokouksen 
esityslistalla, sekä YK:n parlamentaarisen 
yleiskokouksen perustamisesta; lisäksi on 
edistettävä hallitusten ja parlamenttien 
yhteistoimintaa globaaleissa asioissa;

Or. en
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Tarkistus 119
Helmut Scholz

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – u alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

u) on edistettävä keskustelua 
parlamenteilla ja alueellisilla 
kansanedustuslaitoksilla YK:n 
järjestelmässä olevasta roolista, jonka 
odotetaan olevan YK:n 66. yleiskokouksen 
esityslistalla, ja on edistettävä hallitusten ja 
parlamenttien yhteistoimintaa globaaleissa 
asioissa;

u) on edistettävä keskustelua 
parlamenteilla ja alueellisilla 
kansanedustuslaitoksilla YK:n 
järjestelmässä olevasta roolista, jonka 
odotetaan olevan YK:n 66. yleiskokouksen 
esityslistalla, ja on edistettävä hallitusten ja 
parlamenttien yhteistoimintaa globaaleissa 
asioissa; on tuettava Dakarissa 
Senegalissa pidetyssä maailman 
sosiaalifoorumissa ehdotettua aloitetta 
maailman väestön valitseman 
maailmanparlamentin perustamisesta;

Or. en

Tarkistus 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Päätöslauselmaesitys
1 kohta – u a alakohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

u a) on tuettava YK:n parlamentaarisen 
yleiskokouksen perustamista YK:n 
järjestelmässä globaalin hallinnoinnin
demokraattisen luonteen, demokraattisen 
vastuun ja avoimuuden lisäämiseksi sekä 
kansalaisten entistä paremman YK:n 
toimintaan osallistumisen 
mahdollistamiseksi tunnustamalla, että 
parlamentaarinen yleiskokous täydentäisi 
nykyisiä elimiä, myös parlamenttien 
välistä liittoa;

Or. en
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