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Tarkistus 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Otsikko 1

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

sotilaallis-strategisesta tilanteesta 
Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä
Krimin laittomasti alueeseensa

sotilaallis-strategisesta tilanteesta 
Mustanmeren alueella Krimin liityttyä 
uudelleen Venäjän federaatioon

Or. fr

Tarkistus 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan,

Or. fr

Tarkistus 3
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 
27. maaliskuuta 2014 antaman ei-sitovan 
päätöslauselman 68/262 Ukrainan 
alueellisesta koskemattomuudesta,

Or. el



PE552.050v01-00 4/132 AM\1055090FI.doc

FI

Tarkistus 4
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa Venäjän federaatiosta,

– ottaa huomioon aiemmat 
päätöslauselmansa Venäjän federaatiosta ja 
viittaa erityisesti 13. maaliskuuta 2014 
antamaansa päätöslauselmaan Venäjän 
hyökkäyksestä Ukrainaan1 a, 
17. huhtikuuta 2014 antamaansa 
päätöslauselmaan Venäjän itäisen 
kumppanuuden maihin kohdistamasta 
painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan 
vakauden horjuttamisesta1 b sekä 
18. syyskuuta 2014 antamaansa 
päätöslauselmaan Ukrainan tilanteesta ja 
EU:n ja Venäjän suhteista1 c,

__________________
1 a Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0248.
1 b Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0457.
1 c Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0025.

Or. en

Tarkistus 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Naton Walesin-
huippukokouksessa 5. syyskuuta 2014 
annetun julkilausuman,

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 5. joulukuuta 1994 
tehdyn Budapestin 
yhteisymmärryspöytäkirjan turvallisuuden 
varmistamisesta,

Or. es

Tarkistus 7
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan 2 artiklan 
4 kohdan, erityisesti 24. lokakuuta 1970 
annetun päätöslauselman 2625 valtioiden 
välisistä ystävällisistä suhteista ja 
yhteistyöstä,

Or. pl

Tarkistus 8
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 1. elokuuta 1975 
annetun Helsingin kokouksen, jonka 
jäsenvaltio Venäjä on, päätösasiakirja, 
jossa määrätään Euroopan rajojen 
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kunnioittamisesta, ja erityisesti sen 
2 artiklan, jonka mukaan uhkan tai 
voiman käyttöön ei voida turvautua;

Or. pl

Tarkistus 9
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 8. joulukuuta 1987 
tehdyn INF-sopimuksen, jossa kielletään 
keskipitkän matkan 
(500‒5 500 kilometriä) ballististen ja 
risteilyohjusten hallussapito, 
valmistaminen ja testaus,

Or. pl

Tarkistus 10
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Budapestissa 
5. joulukuuta 1994 tehdyn muistion 
Ukrainan ydinaseettoman vyöhykkeen 
muodostamisesta vastineeksi rajojen 
loukkaamattomuuden takaamisesta,

Or. pl

Tarkistus 11
Marek Jurek
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 3. toukokuuta 1997 
rajojen kunnioittamisesta tehdyn 
Ukrainan ja Venäjän välisen 
ystävyyspöytäkirjan,

Or. pl

Tarkistus 12
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 f viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2014 
muun muassa välittömästä tulitauosta, 
vankien ja laittomasti pidätettyjen 
henkilöiden vapauttamisesta tehdyn 
Minskin sopimukset;

Or. pl

Tarkistus 13
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 g viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2015 
tehdyn Minsk II -sopimuksen muun
muassa pikaisesta ja täydellisestä 
tulitauosta ja molempien osapuolten 
sotavoimien vetäytymisestä 
demilitarisoidulle vyöhykkeelle,

Or. pl
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Tarkistus 14
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen 
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; panee merkille, 
että kaikki nykyiset ja pitkittyneet
konfliktit Moldovan tasavallassa 
(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Azerbaidžanin
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen 
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; panee merkille, 
että kaikki aikaisemmat konfliktit 
Moldovan tasavallassa (Transnistria), 
Georgiassa (Etelä-Ossetia ja Abhasia) sekä 
Armenian ja Azerbaidžanin välinen 
konflikti (Vuoristo-Karabah) vaikuttavat 
Mustanmeren alueen geopoliittiseen ja 
geostrategiseen tilanteeseen;

Or. el

Tarkistus 15
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; panee merkille, 
että kaikki nykyiset ja pitkittyneet 
konfliktit Moldovan tasavallassa

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen 
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; ottaa huomioon, 
että kaksi jäsenvaltiota, Bulgaria ja 
Romania, ovat Mustanmeren 
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(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Azerbaidžanin
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

rannikkovaltioita ja niillä on strategista 
merkitystä EU:lle; panee merkille, että 
kaikki nykyiset ja pitkittyneet konfliktit 
Itä-Ukrainassa, Moldovan tasavallassa 
(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Azerbaidžanin
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

Or. bg

Tarkistus 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen 
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; panee merkille, 
että kaikki nykyiset ja pitkittyneet 
konfliktit Moldovan tasavallassa 
(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Ažerbaijan
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen sekä 
EU:lle ja EU:n jäsenvaltioille että 
Venäjälle etenkin niiden turvallisuuden ja 
puolustuksen takaamisen kannalta samoin 
kuin EU:n naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; panee merkille, 
että kaikki nykyiset ja pitkittyneet 
konfliktit Moldovan tasavallassa 
(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Azerbaidžanin
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

Or. fr

Tarkistus 17
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen 
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; panee merkille, 
että kaikki nykyiset ja pitkittyneet 
konfliktit Moldovan tasavallassa 
(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Ažerbaijan
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

A. toteaa, että Mustanmeren alue on yksi 
maailman strategisesti tärkeimmistä 
alueista ja sen merkitys on keskeinen 
EU:lle sekä EU:n jäsenvaltioille etenkin 
niiden turvallisuuden ja puolustuksen 
takaamisen kannalta samoin kuin EU:n 
naapuruuspolitiikan ja itäisen 
kumppanuuden kannalta; toteaa, että 
Mustanmeren synergiassa eli 
vuonna 2008 alulle pannussa EU:n 
aluepolitiikassa tunnustetaan Euroopan 
unionin ja alueen valtioiden välisen 
yhteistyön vahvistamisen merkitys; panee 
merkille, että kaikki nykyiset ja pitkittyneet 
konfliktit Moldovan tasavallassa 
(Transnistria), Georgiassa (Etelä-Ossetia ja 
Abhasia) sekä Armenian ja Azerbaidžanin
välinen konflikti (Vuoristo-Karabah) 
sijaitsevat Mustanmeren alueella;

Or. en

Tarkistus 18
Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että Mustanmeren alue on 
Euroopan unionin kannalta hyvin tärkeä 
ulkoraja;

Or. en

Tarkistus 19
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. katsoo, että Krimin liittäminen 
Venäjän alueeseen ja Venäjän 
federaation voimankäyttö ovat vastoin 
vuonna 1994 tehtyä Budapestin muistiota 
mutta myös muita unionin ja 
kansainvälisiä normeja, kuten YK:n 
peruskirjaa, Pariisin peruskirjaa ja Etyjin 
Helsingin päätösasiakirjaa;

Or. en

Tarkistus 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. toteaa, että Venäjä on yksi Euroopan 
unionin tärkeimmistä 
kauppakumppaneista, minkä vuoksi 
Venäjän ja Euroopan unionin talouksien 
välille on syntynyt voimakas 
keskinäisriippuvuus;

Or. es

Tarkistus 21
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Venäjän federaation 
suorittaman Krimin ja Sevastopolin 

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Venäjän federaation 
suorittaman Krimin ja Sevastopolin 



PE552.050v01-00 12/132 AM\1055090FI.doc

FI

liittämisen alueeseensa eikä tunnusta sitä; 
toteaa, että EU:n ja Krimin välistä kauppaa 
on rajoitettu sen seurauksena;

liittämisen alueeseensa eikä tunnusta sitä; 
toteaa, että Venäjä on pyrkinyt 
horjuttamaan Itä-Ukrainan tilannetta; 
toteaa, että EU:n ja Krimin välistä kauppaa 
on rajoitettu sen seurauksena;

Or. en

Tarkistus 22
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Venäjän federaation 
suorittaman Krimin ja Sevastopolin 
liittämisen alueeseensa eikä tunnusta sitä; 
toteaa, että EU:n ja Krimin välistä kauppaa 
on rajoitettu sen seurauksena;

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut Venäjän federaation suorittaman 
Krimin ja Sevastopolin liittämisen 
alueeseensa eikä se aio tunnusta sitä; 
toteaa, että EU:n ja Krimin välistä kauppaa 
on rajoitettu sen seurauksena;

Or. el

Tarkistus 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Venäjän federaation
suorittaman Krimin ja Sevastopolin 
liittämisen alueeseensa eikä tunnusta sitä; 
toteaa, että EU:n ja Krimin välistä kauppaa 
on rajoitettu sen seurauksena;

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Krimin ja Sevastopolin 
liittymisen uudelleen Venäjän 
federaatioon, vaikka Krimin kansa on 
autonomisen tasavaltansa 
demokraattisesti valittujen toimielinten 
päätösten välityksellä ja Ukrainan 
lainsäädännön mukaisesti, mikä on 
vahvistettu 16. maaliskuuta 2014 
järjestetyssä kansanäänestyksessä, 
käyttänyt Yhdistyneiden kansakuntien 
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peruskirjan mukaisesti 
itsemääräämisoikeuttaan; toteaa, että 
EU:n ja Krimin välistä kauppaa on 
rajoitettu sen seurauksena;

Or. fr

Tarkistus 24
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Venäjän federaation 
suorittaman Krimin ja Sevastopolin 
liittämisen alueeseensa eikä tunnusta sitä; 
toteaa, että EU:n ja Krimin välistä kauppaa 
on rajoitettu sen seurauksena;

B. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on 
tuominnut jyrkästi Venäjän federaation 
suorittaman Krimin ja Sevastopolin 
liittämisen alueeseensa, mikä on vastoin 
YK:n peruskirjaa ja Etyjin Helsingin 
päätösasiakirjaa samoin kuin Budapestin 
muistioon perustuvia Venäjää koskevia 
velvoitteita, eikä tunnusta sitä; toteaa, että 
EU:n ja Krimin välistä kauppaa on 
rajoitettu sen seurauksena;

Or. en

Tarkistus 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B a. katsoo, että Ukrainan hallitus on 
tosiasiallisesti tunnustanut 
uudelleenliittymisen, koska se ei ole 
lopettanut diplomaattisia suhteitaan 
Venäjän federaation kanssa ja koska se 
on poistanut vapaaehtoisesti aseelliset 
joukkonsa kyseiseltä alueelta, perustanut 
Krimille henkilö- ja tullirajan ja 
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säilyttänyt talous- ja rahoitussuhteensa 
Venäjään, myös puolustusteollisuudessa;

Or. fr

Tarkistus 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän 
federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman 
liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen
kansainvälistä oikeutta loukkaavalla 
tavalla;

C. toteaa, että Nato on kiihdyttänyt 
sotatoimia Venäjän federaatiota vastaan 
Krimillä Amerikan yhdysvaltojen 
hallituksen, muun muassa sen yksityisten 
turvajoukkojen avulla, Itä-Ukrainassa
kansainvälistä oikeutta loukkaavalla tavalla 
suorittamien epävakautta lisäävien 
toimien vuoksi;

Or. fr

Tarkistus 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän 
federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman 
liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen
kansainvälistä oikeutta loukkaavalla 
tavalla;

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän 
federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman 
liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen 
kansainvälistä oikeutta loukkaavalla 
tavalla; toteaa, että Atlantin liitto aloitti 
sodan Kosovon irtaantumiseen johtavan 
prosessin edistämiseksi;

Or. es
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Tarkistus 28
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän 
federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman 
liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen 
kansainvälistä oikeutta loukkaavalla 
tavalla;

C. toteaa, että Venäjän federaation 
harjoittama sotatoimien kiihdyttäminen
Krimillä, Krimin laiton liittäminen sekä 
Itä-Ukrainan tasapainon järkyttämistoimet 
tarkoittavat kansainvälisen oikeuden 
räikeää loukkausta; toteaa, että myös 
ukrainalaisten joukkojen on havaittu 
syyllistyneen vakaviin rikkomuksiin ja 
että EU ei ole tähän mennessä onnistunut 
omaksumaan päättäväistä diplomaattista 
asemaa kriisin hallinnassa;

Or. it

Tarkistus 29
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän 
federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman 
liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen 
kansainvälistä oikeutta loukkaavalla 
tavalla;

C. toteaa, että Nato on tuominnut Venäjän 
federaation harjoittaman sotatoimien 
kiihdyttämisen Krimillä, Krimin laittoman 
liittämisen sekä Itä-Ukrainan tasapainon 
jatkuvan ja tahallisen järkyttämisen;

Or. el

Tarkistus 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. toteaa, että kollektiivisen 
turvallisuuden sopimusjärjestö (CSTO) ei 
pidä Natoa vihollisenaan ja että CSTO on 
torjunut toistuvasti Naton ajaman 
blokkipolitiikan; toteaa, että CSTO on 
pyytänyt toistuvasti Natoa tekemään 
yhteistyötä alueen vakauden ja 
turvallisuuden takaamiseksi;

Or. es

Tarkistus 31
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat EU:n merirajoihin;

Or. it

Tarkistus 32
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin, mikä on seurausta Venäjän 
hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen 
asevoimien laittomasta läsnäolosta 
Donbassin alueella sekä huomattavien 
sotilasvoimien sijoittamisesta Ukrainan 
rajalle;

Or. en

Tarkistus 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut Naton 
vuosina 2004–2010 Krimin alueella 
suorittamien Sea Breeze -operaatioiden 
vuoksi, sillä paikallinen väestö, Krimin 
paikalliset instituutiot ja Venäjä katsoivat 
ne todellisiksi provokaatioiksi; katsoo, että 
Venäjä varmistaa nyt turvallisuuden 
satojen kilometrien pituudelta Krimin 
rannikkoa ja lähivesiä, jotka rajoittuvat 
Naton ja EU:n merirajoihin;

Or. fr

Tarkistus 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin Venäjään liittämisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt satoja kilometrejä 
Krimin rannikkoa ja lähivesiä, jotka 
rajoittuvat Naton ja EU:n merirajoihin;

Or. es

Tarkistus 35
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin;

Or. es

Tarkistus 36
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale



AM\1055090FI.doc 19/132 PE552.050v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen – sekä 
Abhasian ja Tskhinvalin alueen/Etelä-
Ossetian ja Georgian miehityksen jälkeen 
– ja Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin ja Abhasian rannikkoa 
ja lähivesiä, jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

Or. en

Tarkistus 37
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin laittoman liittymisen jälkeen ja 
Venäjä hallitsee nyt laittomasti satoja 
kilometrejä Krimin rannikkoa ja lähivesiä, 
jotka rajoittuvat Naton ja EU:n 
merirajoihin; toteaa, että Venäjä on 
lietsonut aggressiivisia toimia Ukrainan 
alueella;

D. toteaa, että Mustanmeren alueen 
sotilaallinen tasapaino on muuttunut 
Krimin liittymisen jälkeen ja Venäjä 
hallitsee nyt satoja kilometrejä Krimin 
rannikkoa ja EU:n jäsenvaltioiden
lähivesiä;

Or. el

Tarkistus 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

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

D a. toteaa, että Ukrainan hallituksen 
politiikka uhkaa Mustanmeren alueen 
vakautta;

Or. es

Tarkistus 39
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka 
käsittävät laivaston, maavoimat ja 
ilmavoimat;

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat läsnä alueella ja ne oli 
tarkoitettu jo silloin Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen;

Or. es

Tarkistus 40
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
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tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimin liittäminen heikensi vakavasti 
Ukrainan armeijaa ja vaikutti erityisesti 
sen laivastoon, jonka Venäjän joukot 
ottivat haltuunsa; toteaa, että Krimillä ja 
Mustanmeren alueella tapahtuneen 
Venäjän sotilaallisen eskalaation kautta 
Venäjä on luonut yhdistetyt 
hyökkäysvoimat, jotka käsittävät laivaston, 
maavoimat ja ilmavoimat;

Or. en

Tarkistus 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

E. toteaa, että ennen uudelleenliittymistä
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat merkittävät (jopa 
25 000 sotilasta) ja ne oli tarkoitettu 
lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt puolustusvoimat, jotka 
käsittävät laivaston, maavoimat ja 
ilmavoimat;

Or. fr

Tarkistus 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka 
käsittävät laivaston, maavoimat ja 
ilmavoimat;

E. toteaa, että ennen liittämistä Venäjän 
maa- ja ilmavoimien joukot Krimillä olivat 
minimaaliset ja ne oli tarkoitettu lähinnä
Sevastopolin, Venäjän Mustanmeren-
laivaston tärkeimmän tukikohdan, sekä 
kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen;

Or. es

Tarkistus 43
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä 
sijaitsevan laivastotukikohdan 
puolustamiseen; toteaa, että Krimillä ja 
Mustanmeren alueella tapahtuneen 
Venäjän sotilaallisen eskalaation kautta 
Venäjä on luonut yhdistetyt 
hyökkäysvoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

E. toteaa, että Krimin laittoman liittämisen 
jälkeen Venäjän maa- ja ilmavoimien 
joukkojen määrä Mustanmeren alueella on 
kasvanut huomattavasti;

Or. es
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Tarkistus 44
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

E. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä, Abhasiassa, Tshkinvalin 
alueella/Etelä-Ossetiassa ja Mustanmeren 
alueella tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

Or. en

Tarkistus 45
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Ε. toteaa, että ennen laitonta liittämistä 
Venäjän maa- ja ilmavoimien joukot 
Krimillä olivat minimaaliset ja ne oli 
tarkoitettu lähinnä Sevastopolin, Venäjän 
Mustanmeren-laivaston tärkeimmän 
tukikohdan, sekä kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
yhdistetyt hyökkäysvoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

E. toteaa, että ennen liittämistä Venäjän 
maa- ja ilmavoimien joukot Krimillä olivat 
tarpeelliset ja ne oli tarkoitettu lähinnä 
Sevastopolin, Venäjän Mustanmeren-
laivaston tärkeimmän tukikohdan, sekä 
kahden lähellä sijaitsevan 
laivastotukikohdan puolustamiseen; toteaa, 
että Krimillä ja Mustanmeren alueella 
tapahtuneen Venäjän sotilaallisen 
eskalaation kautta Venäjä on luonut 
merkittävät asevoimat, jotka käsittävät 
laivaston, maavoimat ja ilmavoimat;

Or. el
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Tarkistus 46
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut 
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen 
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka;

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut 
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen 
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista ja että 
Venäjän laivaston nykyaikaistaminen on 
vielä Yhdysvaltojen laivaston 
nykyaikaistamista jäljessä 
maailmanlaajuisella tasolla; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka;

Or. es

Tarkistus 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 

F. toteaa, että Venäjä on suunnitellut
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin 
uudelleenliittymisen jälkeen; toteaa, että 
Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
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hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka;

joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka; toteaa, että tämän 
asiakirjan allekirjoittaminen johtuu 
Naton Chicagossa ja Newportissa 
järjestettyjen huippukokousten 
päätöksistä, joissa päätettiin 
nimenomaisesti koko Venäjän 
eurooppalaisen osan kattavan ohjuskilven 
luomisesta sekä Amerikan yhdysvaltain 
kongressissa heinäkuussa ja 
joulukuussa 2014 hyväksytyistä 
päätöslauselmista S 2277 ja H.S 758, 
joissa Venäjä kuvataan ”aggressiiviseksi 
maaksi”, joka on hyökännyt Ukrainaan, 
ja kehotetaan valmistautumaan sotaan 
Venäjää vastaan ja ehdotetaan Itä-
Euroopan ja Baltian maiden 
militarisointia;

Or. fr

Tarkistus 48
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut 
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen 
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka;

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut 
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen 
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka; ottaa huomioon, että 
kyseisen opin mukaan ydinaseita voidaan 
käyttää sellaista valtiota vastaan, jolla 
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niitä ei ole;

Or. pl

Tarkistus 49
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut 
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen 
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka;

F. toteaa, että Venäjä on nopeuttanut 
Mustanmeren-laivaston laajentamista ja 
nykyaikaistamista Krimin liittämisen 
jälkeen; toteaa, että Mustanmeren-laivaston 
nykyaikaistamissuunnitelma on yksi 
Venäjän valtion vuosia 2011–2020 
koskevan asehankintaohjelman 
kunnianhimoisimmista osista; toteaa, että 
joulukuussa 2014 Venäjän hallitus 
hyväksyi uuden sotilaallisen opin, jonka 
mukaan Nato on Venäjän suurin 
turvallisuusuhka; toteaa, että Venäjä 
ilmoitti vuonna 2007 keskeyttävänsä 
osallistumisensa Euroopan tavanomaisten 
aseiden rajoittamisesta tehtyyn TAE-
sopimukseen ja että se irtaantui siitä 
kokonaisuudessaan 
11. maaliskuuta 2015;

Or. en

Tarkistus 50
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että Venäjän federaatio erosi 
11. maaliskuuta Euroopan tavanomaisten 
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aseiden rajoittamisesta tehdyn 
sopimuksen kehyksessä toimivasta 
yhteisestä neuvoa-antavasta ryhmästä ja 
irtaantui tämän seurauksena 
sopimuksesta, jonka täytäntöönpano oli jo 
ollut keskeytettynä vuodesta 2007 alkaen;

Or. en

Tarkistus 51
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että Venäjän Itä-
Ukrainan hyökkäyksen 
maailmalaajuisista seurauksista kertovat 
ydinaseharjoitukset, jotka Venäjä piti 
Minsk II -aseleponeuvottelujen aikana; 
ottaa huomioon, että Ukrainan presidentti 
kertoi [18. helmikuuta] tarpeesta kutsua 
maan itäosaan kansainväliset 
rauhanturvajoukot;

Or. pl

Tarkistus 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. toteaa, että Nato on aktivoinut 
”välittömän toiminnan suunnitelman”, 
joka uhkaa sen itäisiä naapureita ja jättää 
Naton eurooppalaiset jäsenvaltiot 
haavoittuvaiseen asemaan;

Or. es
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Tarkistus 53
Kati Piri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);

G. toteaa, että Turkki on EU:n 
ehdokasvaltio, Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);

Or. en

Tarkistus 54
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella,
EU:n ehdokasvaltio ja keskeinen 
kumppani energian ja rajaturvallisuuden 
alalla; toteaa, että Turkilla on 
ainutlaatuinen rooli Mustanmeren 
alueella vuonna 1936 tehdyn Montreux'n 
yleissopimuksen nojalla; toteaa, että 
Turkin strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);
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Or. en

Tarkistus 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta 
Da'eshista (Islamilainen valtio);

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä, vaikka se on miehittänyt 
laittomasti Kyproksen tasavallan 
pohjoisosaa vuodesta 1974; katsoo, että 
Turkin strategisen sijainnin vuoksi Nato 
ja EU voivat olla välittämättä tästä 
kansainvälisen järjestyksen vakavasta 
rikkomuksesta, joka koskettaa yhtä 
Euroopan unionin jäsenvaltiota; 

Or. fr

Tarkistus 56
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio); toteaa, että Turkki 
voi olla keskeisessä asemassa torjuttaessa 
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Mustanmeren uhkaa ja Da'eshia;

Or. en

Tarkistus 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio); toteaa, että vaikka 
Turkki pitää Krimin liittämistä Venäjään 
laittomana, Turkki ei ole antanut tästä 
asiasta ja sen seurauksista selkeää 
lausuntoa;

Or. es

Tarkistus 58
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen,
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 

G. toteaa, että Turkki – huolimatta siitä, 
että se on Naton jäsenvaltio, merivoima ja 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella –

ei noudata EU:n yhteisen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan (YUTP) 
suuntaviivoja, osoittaa suvaitsevaisuutta 
islamilaisen valtion suorittamille 
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Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta 
Da'eshista (Islamilainen valtio);

laittomille ja terroristiteoille, ei noudata 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmia ja miehittää laittomasti 
EU:n jäsenvaltion Kyproksen tasavallan 
pohjoisosaa;

Or. el

Tarkistus 59
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä EU:n keskeinen kumppani etenkin 
energiaan ja rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio);

G. toteaa, että Turkki on Naton liittolainen, 
aktiivinen ulkopoliittinen toimija alueella 
sekä tällä hetkellä EU:n keskeinen 
kumppani etenkin energiaan ja 
rajaturvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä; toteaa, että Turkki ei 
noudata Venäjää koskevaa yhteistä 
ulkopolitiikkaa eikä se ole liittynyt 
unionin määräämiin pakotteisiin, toisin 
kuin muut liitännäisjäsenen asemassa 
olevat valtiot; toteaa, että Turkin 
strateginen sijainti on myös erittäin 
merkittävä, kun on kyse toisesta sekä 
Natoa että EU:ta koskevasta suuresta 
uhasta, valtioksi julistautuneesta Da'eshista 
(Islamilainen valtio); katsoo, että Turkilla 
voisi olla Islamilaisen valtion 
torjumisessa keskeinen tehtävä, joka ei 
rajoitu ainoastaan pakolaisten 
vastaanottamiseen; 

Or. bg

Tarkistus 60
Kati Piri

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten 
marraskuussa 2014 tekemän ”sopimuksen”
ja toistaneet tukevansa Georgian 
itsemääräämisoikeutta ja alueellista 
koskemattomuutta;

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten 
marraskuussa 2014 tekemän ”sopimuksen”
ja Etelä-Ossetian kanssa maaliskuussa 
allekirjoitetun ”sopimuksen” ja toistaneet 
tukevansa Georgian itsemääräämisoikeutta 
ja alueellista koskemattomuutta;

Or. en

Tarkistus 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten
marraskuussa 2014 tekemän ”sopimuksen”
ja toistaneet tukevansa Georgian 
itsemääräämisoikeutta ja alueellista 
koskemattomuutta;;

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
tasavallan marraskuussa 2014 tekemän 
”sopimuksen” ja toistaneet tukevansa 
Georgian itsemääräämisoikeutta ja 
alueellista koskemattomuutta;

Or. fr

Tarkistus 62
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten 
marraskuussa 2014 tekemän 

H. toteaa, että EU:n reaktio Venäjän 
hyökkäykseen Georgiaan ja sen 
alueellisen koskemattomuuden 
loukkaamiseen vuonna 2008 on saattanut 
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”sopimuksen” ja toistaneet tukevansa 
Georgian itsemääräämisoikeutta ja 
alueellista koskemattomuutta;

kannustaa Venäjää toimimaan samoin 
Ukrainassa; toteaa, että EU, Nato ja 
Yhdysvallat ovat tuominneet Venäjän ja 
Abhasian sekä Etelä-Ossetian 
separatististen viranomaisten 
marraskuussa 2014 ja maaliskuussa 2015 
tekemät ”sopimukset” ja toistaneet 
tukevansa Georgian itsemääräämisoikeutta 
ja alueellista koskemattomuutta;

Or. en

Tarkistus 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten 
marraskuussa 2014 tekemän ”sopimuksen”
ja toistaneet tukevansa Georgian 
itsemääräämisoikeutta ja alueellista 
koskemattomuutta;

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten marraskuussa 
2014 tekemän ”sopimuksen” ja Venäjän ja 
Etelä-Ossetian välillä maaliskuussa 2015 
allekirjoitetun liittoutumis- ja 
integraatiosopimuksen (”alliance and 
integration treaty”) ja toistaneet tukevansa 
Georgian itsemääräämisoikeutta ja 
alueellista koskemattomuutta;

Or. en

Tarkistus 64
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian 
separatististen viranomaisten 

H. toteaa, että EU, Nato ja Yhdysvallat 
ovat tuominneet Venäjän ja Abhasian sekä 
Etelä-Ossetian separatististen 
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marraskuussa 2014 tekemän ”sopimuksen”
ja toistaneet tukevansa Georgian 
itsemääräämisoikeutta ja alueellista 
koskemattomuutta;

viranomaisten marraskuussa 2014 ja 
maaliskuussa 2015 tekemän 
”sopimuksen”, joka on kansainvälisen 
oikeuden ja Venäjän kansainvälisten 
sitoumusten perusperiaatteiden vastainen, 
mukaan lukien 12. elokuuta 2008 tehdyn 
tulitaukosopimuksen mukaiset 
sitoumukset, ja toistaneet tukevansa 
Georgian itsemääräämisoikeutta ja 
alueellista koskemattomuutta;

Or. en

Tarkistus 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että Venäjä keskeytti 
osallistumisensa vuonna 2007 tehtyyn 
sopimukseen Euroopan tavanomaisten 
aseiden rajoittamisesta ja ilmoitti 
10. maaliskuuta 2015 eroavansa myös 
sopimuksen neuvoa-antavasta ryhmästä 
irtaantuen siten kokonaisuudessaan TAE-
sopimuksesta;

Or. en

Tarkistus 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. toteaa, että Venäjä ja Turkki ovat 
päässeet sopimukseen reitistä, jota pitkin 
venäläistä kaasua Eurooppaan kuljettava 
uusi kaasuputki kulkisi näiden maiden ja 
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Euroopan unionin jäsenvaltioihin 
kuuluvan Kreikan kautta;

Or. es

Tarkistus 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H a. katsoo, että EU, Yhdysvallat ja 
suurin osa EU:n jäsenvaltioista tuki ja 
suojeli Kosovon väkivaltaista 
irtaantumista;

Or. es

Tarkistus 68
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

H. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin;

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 69
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin;

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen ja laittoman 
liittämisen jälkeen Krimillä on tapahtunut 
ihmisoikeusloukkauksia, jotka ovat 
kohdistuneet erityisesti Krimin 
alkuperäisväestöön kuuluviin tataareihin, 
Ukrainan passin haltijoihin ja 
kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin;

Or. en

Tarkistus 70
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin;

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin, Ukrainaa puolustaviin 
aktivisteihin ja henkilöihin, jotka 
haluavat säilyttää Ukrainan 
kansalaisuuden;

Or. en

Tarkistus 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 

I. toteaa, että Krimillä on tapahtunut koko 
Ukrainan 23 vuoden itsenäisyyden ajan 
ihmisoikeusloukkauksia, erityisesti 
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jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin
tataareihin;;

kielellisten oikeuksien alalla, jotka ovat 
kohdistuneet sekä tataareihin että Krimin 
kansan muodostavaan 101 etniseen 
ryhmään;

Or. fr

Tarkistus 72
Afzal Khan

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin;

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet 
vähemmistöryhmiin ja Venäjän miehitystä 
vastustaviin tahoihin; toteaa, että 
tuhannet Krimin tataareihin kuuluvat 
perheet ovat historian toistumisen pelossa 
jo paenneet niemimaalta ja pyrkineet 
turvaan Länsi-Ukrainaan, Turkkiin ja 
muualle; toteaa, että raporttien mukaan 
alueelle jääneisiin nähden toteutetaan 
lähes päivittäin voimistuvia 
painostustoimia, kuten fyysistä ahdistelua, 
tahdonvastaisia katoamisia, kotietsintöjä, 
ovien merkitsemistä, maiden 
pakkolunastusta, omaisuuden tuhoamista 
ja ääriaineksen toimintaan osallistumista 
koskevia syytöksiä;

Or. en

Tarkistus 73
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen Krimillä 
on tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, 
jotka ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin;

I. toteaa, että venäläisjoukkojen 
suorittaman miehityksen jälkeen 
Abhasiassa, Tshkinvalin alueella/Etelä-
Ossetiassa ja viimeksi Krimillä on 
tapahtunut ihmisoikeusloukkauksia, jotka 
ovat kohdistuneet erityisesti Krimin 
tataareihin;

Or. en

Tarkistus 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. tukee päättäväisesti Krimin kansan 
vapaata päätöstä; toistaa sitoutumisensa 
Ukrainan riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; ei tue Euroopan 
neuvoston päätöstä, jonka mukaan EU ei 
tunnusta Krimin ja Sevastopolin 
kuulumista Venäjän federaatioon;

Or. fr

Tarkistus 75
Afzal Khan

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
laitonta ja lainvastaista kansanäänestystä, 
sen tuloksia ja Krimin liittämistä Venäjään 
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riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

tunnusteta; toistaa sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen, alueelliseen 
koskemattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
kunnioittamiseen; tukee täysin Euroopan 
neuvoston päätöstä, jonka mukaan EU ei 
tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta 
liittämistä; korostaa, että EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden on puhuttava yhdellä 
äänellä EU:n suhteista Venäjään;

Or. en

Tarkistus 76
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä; korostaa, 
että liittäminen on myös vastoin 
vuonna 1997 tehtyä Ukrainan ja Venäjän 
federaation välistä ystävyys-, yhteistyö- ja 
kumppanuussopimusta;

Or. en

Tarkistus 77
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei 
vuonna 1999 tehdyn Budapestin 
pöytäkirjan vastaista Krimin liittämistä 
Venäjään tunnusteta; toistaa sitoutumisensa 
Ukrainan riippumattomuuteen,
itsemääräämisoikeuteen sekä sen 
alueelliseen koskemattomuuteen 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 
mukaisesti; tukee täysin Euroopan 
neuvoston päätöstä, jonka mukaan EU ei 
tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta 
liittämistä, ja muistuttaa, että alueiden 
valtaaminen voimakeinoin on vastoin 
kansainvälistä oikeutta;

Or. en

Tarkistus 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. panee merkille, että Krimi ja Sevastopol 
liitettiin Venäjän federaatioon 16. 
maaliskuuta 2014 kansanäänestyksellä 
tehdyllä päätöksellä; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; panee merkille
Euroopan neuvoston päätöksen, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

Or. es

Tarkistus 79
Georgios Epitideios
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. ei tunnusta Krimin liittämistä Venäjään; 
toistaa sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin liittämistä;

Or. el

Tarkistus 80
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. ottaa huomioon Euroopan neuvoston 
päätelmät, joiden mukaan Euroopan 
unioni ei tunnusta Krimin ja Sevastopolin 
laitonta liittämistä; pitää kuitenkin 
epätodennäköisenä paluuta aikaisempaan 
tilanteeseen alueella ja katsoo, että myös 
tähän vaikeaan tilanteeseen olisi 
puututtava diplomatian keinoin 
asettamatta ehtoja;

Or. it

Tarkistus 81
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. tukee päättäväisesti sitä, ettei Krimin 
liittämistä Venäjään tunnusteta; toistaa 
sitoutumisensa Ukrainan 
riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä;

1. tukee sitä, ettei Krimin liittämistä 
Venäjään tunnusteta; toistaa sitoutumisensa 
Ukrainan riippumattomuuteen ja 
itsemääräämisoikeuteen sekä sen rajojen 
loukkaamattomuuteen; tukee täysin 
Euroopan neuvoston päätöstä, jonka 
mukaan EU ei tunnusta Krimin ja 
Sevastopolin laitonta liittämistä, ellei 
YK:ssa päätetä toisin;

Or. el

Tarkistus 82
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
1 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1 a. katsoo, että Krimin liittäminen 
voimakeinoin Venäjään on askel kohti 
EU:n turvallisuusrakenteiden tuhoamista, 
jotka perustuvat kylmän sodan jälkeisiin 
normeihin;

Or. en

Tarkistus 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 

2. panee merkille, että Krimin uuden 
aseman vuoksi Mustanmeren alueen ja 
lähialueiden strategisessa tilanteessa on 
löytynyt uudelleen tasapaino Venäjän 
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tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

vallan, Turkin vallan ja Amerikan 
yhdysvaltojen läsnäolon välillä; 
huomauttaa, että saamalla hallintaansa 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot 
vuodesta 1783 ja Mustanmeren laivaston 
perustamisesta lähtien; toteaa, että Krim 
antaa Venäjälle ”eteläisen Kaliningradin”, 
toisen suoraan Natoon rajoittuvan 
etuvartion, joka on tässä tapauksessa 
merellä; toteaa, että tämä uusi tilanne on 
tulosta Naton alueella harjoittamasta 
hyökkäyspolitiikasta, joka aloitettiin 
Jugoslavian liittotasavaltaa vastaan 
vuonna 1999 toteutetuilla pommituksilla;

Or. fr

Tarkistus 84
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Natoon rajoittuvan etuvartion;

Or. en
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Tarkistus 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on 
tässä tapauksessa merellä;

2. panee merkille, että koko niemen 
miehittäminen ei ole muuttanut Venäjän 
asemaa kohtuuttoman paljon verrattuna 
asemaan, joka sillä oli aiemmin alueella, 
ja pitää vaarallisena todeta, että Venäjä 
olisi saanut tämän kautta tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin ja että se olisi
sijoittanut alueelle pysyvät laivastojoukot; 
panee merkille, että Krimin liittäminen ei 
ole muuttanut dramaattisella tavalla 
Mustanmeren alueen ja lähialueiden 
strategista tilannetta, kun otetaan 
huomioon nykyinen tilanne ja strategiset 
ja perinteiset ydinaseet;

Or. es

Tarkistus 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin laiton liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; katsoo, että Venäjän 
hyökkäystoimet ilmentävät sen palaamista 
vihamieliseen blokkeihin perustuvaan 
lähestymistapaan; varoittaa, että 
miehittämällä koko niemen Venäjä on 
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aluelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

saanut tärkeän hyökkäysalustan länteen 
(Transnistria ja Tonavan suisto), Balkanille 
sekä etelään (itäinen Välimeri) päin, ja se 
on sijoittanut alueelle pysyvät 
laivastojoukot; toteaa, että Krimin 
liittäminen antaa Venäjälle ”eteläisen 
Kaliningradin”, toisen suoraan Natoon
rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

Or. en

Tarkistus 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on 
sijoittanut alueelle pysyvät laivastojoukot; 
toteaa, että Krimin liittäminen antaa 
Venäjälle ”eteläisen Kaliningradin”, 
toisen suoraan Naton rajoittuvan 
etuvartion, joka on tässä tapauksessa 
merellä;

2. panee huolestuneena merkille, että 
Ukrainan väkivaltainen vallanvaihto ja
Krimin liittäminen Venäjään ovat 
aiheuttaneet merkittävän muutoksen 
Mustanmeren alueen ja lähialueiden 
strategisessa tilanteessa; palauttaa mieliin, 
että Nato on lähestynyt asteittain Venäjän 
federaation rajoja ja että se on määritellyt 
tämän järjestön laajentumispolitiikan 
vuodesta 1999 alkaen;

Or. es

Tarkistus 88
Georgios Epitideios

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
aluelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

2. panee merkille, että Krimin liittäminen 
on aiheuttanut merkittävän muutoksen 
Mustanmeren alueen ja lähialueiden 
strategisessa tilanteessa; varoittaa, että 
miehittämällä koko niemen Venäjä on 
saanut tärkeän hyökkäysalustan länteen 
(Transnistria ja Tonavan suisto), Balkanille 
sekä etelään (itäinen Välimeri) päin, ja se 
on sijoittanut aluelle pysyvät 
laivastojoukot; toteaa, että Krimin 
liittäminen antaa Venäjälle ”eteläisen 
Kaliningradin”, toisen suoraan Naton 
rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

Or. el

Tarkistus 89
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on 
tässä tapauksessa merellä;

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; muistuttaa, että piilevä 
epävakaisuus on vallinnut tällä Lounais-
Venäjän alueella, jossa vuosikymmenten 
ajan erilaiset etniset ryhmät, vauraus ja 
raaka-aineiden kauppa ovat saaneet sekä 
Venäjän että länsimaat, EU mukaan 
luettuna, käyttämään alueella 
vaikutusvaltaansa tavalla, jolla saattaa 
olla paikalliselle väestölle tuhoisia 
taloudellisia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia 
ja poliittisia seurauksia; varoittaa, että 
miehittämällä koko niemen Venäjä on 
saanut merkittävän strategisen aseman
länteen (Transnistria ja Tonavan suisto), 
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Balkanille sekä etelään (itäinen Välimeri) 
päin, ja se on sijoittanut alueelle pysyvät 
laivastojoukot; panee merkille, että tähän 
mennessä länsimaat ovat vaikuttaneet 
keskittyvän kilpailuun Venäjän kanssa ja 
halunneet kriisin tässä vaiheessa 
pikemmin myydä aseita ukrainalaisille 
joukoille kuin pyrkiä väsymättömästi 
etsimään kriisiin diplomaattista ratkaisua;

Or. it

Tarkistus 90
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on 
tässä tapauksessa merellä;

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot;

Or. es

Tarkistus 91
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä 
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
alueelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 92
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että miehittämällä
koko niemen Venäjä on saanut tärkeän 
hyökkäysalustan länteen (Transnistria ja
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
aluelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle 
”eteläisen Kaliningradin”, toisen suoraan 
Naton rajoittuvan etuvartion, joka on tässä 
tapauksessa merellä;

2. panee huolestuneena merkille, että 
Krimin liittäminen on aiheuttanut 
merkittävän muutoksen Mustanmeren 
alueen ja lähialueiden strategisessa 
tilanteessa; varoittaa, että liittämällä koko 
niemen Venäjä on saanut merkittävämmän 
vaikutusalueen länteen (Transnistria ja 
Tonavan suisto), Balkanille sekä etelään 
(itäinen Välimeri) päin, ja se on sijoittanut 
aluelle pysyvät laivastojoukot; toteaa, että 
Krimin liittäminen antaa Venäjälle suoraan 
EU:hun rajoittuvan etuvartion, joka on 
tässä tapauksessa merellä;

Or. el
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Tarkistus 93
Georgios Epitideios

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki 
Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista 
entistä laajemmista ja systeemisistä 
haasteista; katsoo, että EU:lla ja 
jäsenvaltioilla on oltava näihin 
haasteisiin turvallisuuteen liittyvä 
vastaus;

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 94
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä
sotilaallinen tilanne ovat merkki
Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista 
entistä laajemmista ja systeemisistä 
haasteista; katsoo, että EU:lla ja
jäsenvaltioilla on oltava näihin haasteisiin
turvallisuuteen liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen
nykyistä strategista ja sotilaallista 
tilannetta ei voida pitää merkkinä
Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista 
entistä laajemmista ja systeemisistä 
haasteista; katsoo, että EU:n ja 
jäsenvaltioiden on kuitenkin jatkettava 
tämän tilanteen tiivistä seuraamista
turvallisuuteen liittyvästä näkökulmasta
käsin;

Or. es

Tarkistus 95
James Carver
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Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että jäsenvaltioilla on oltava näihin 
haasteisiin turvallisuuteen liittyvä vastaus;

Or. en

Tarkistus 96
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden on 
tämän valossa tarkasteltava uudelleen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa;

Or. en

Tarkistus 97
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
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strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus; katsoo, että unionin olisi 
varmistettava Mustanmeren alueen 
jäsenvaltioiden turvallisuus ja vakaus 
käyttämällä kaikkia saatavilla olevia 
välineitä;

Or. bg

Tarkistus 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus, neuvottelut Venäjän ja 
kollektiivista turvallisuutta koskevan 
sopimusjärjestön maiden kanssa 
Euroopan uudesta 
turvallisuusjärjestelmästä, kuten Venäjän 
presidentti Dmitri Medvedev ehdotti 
vuonna 2008, ja neuvottelut 
vapaakauppa-alueesta Euraasian 
talousunionin, Ukrainan ja Euroopan 
unionin välillä, kuten Vladimir Putin 
ehdotti Izvestija-lehteen 3. lokakuuta 2011 
kirjoittamassaan artikkelissa, vaikka 
Euroopan komissio on vastustanut 
hanketta eikä ole ottanut sitä 
käsiteltäväksi;

Or. fr
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Tarkistus 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; on 
huolestunut Venäjän painostuksen 
lisääntymisestä EU:n itärajalla, kuten 
Romaniaan ja Puolaan nähden: ne ovat 
kaksi valtiota, joilla on merkittävä rooli 
itärajan turvallisuuden 
puolustamisessa; toteaa, että painostus ja 
Venäjän sotilaallisten toimien ja 
valmiuksien lisääminen EU:n itärajalla 
ovat merkittäviä riskejä; katsoo, että 
EU:lla ja jäsenvaltioilla on oltava näihin 
haasteisiin turvallisuuteen liittyvä vastaus 
ja että niiden on näin ollen sovellettava 
ajan tasalle saatettua yhteistä ja 
monitahoista turvallisuusstrategiaa, 
mukaan lukien Mustaamerta koskevan 
EU:n strategian mukauttaminen 
soveltamalla Euroopan unionin 
merellisen turvallisuusstrategian 
säännöksiä;

Or. en

Tarkistus 100
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
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strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

geostrategisen tilanteen muutos ja 
kehittyvä sotilaallinen tilanne ovat merkki 
Euroopan turvallisuuteen kohdistuvista
entistä laajemmista ja systeemisistä 
haasteista; katsoo, että EU:lla ja 
jäsenvaltioilla on oltava näihin haasteisiin 
turvallisuuteen liittyvä vastaus ja että 
haasteita on ilmennettävä tarkistetussa 
Euroopan turvallisuusstrategiassa ja 
Euroopan unionin merellisessä 
turvallisuusstrategiassa;

Or. en

Tarkistus 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus; on huolestunut EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden riippuvuudesta 
Yhdysvalloista ja haavoittuvaisesta 
asemasta, johon ne ovat joutuneet 
Yhdysvaltojen naapureitamme kohtaan 
harjoittaman politiikan seurauksena;

Or. es

Tarkistus 102
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
3 kohta



PE552.050v01-00 54/132 AM\1055090FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:n ja jäsenvaltioiden on 
laadittava ennaltaehkäisevänä toimena 
yhteinen turvallisuuteen liittyvä strategia;

Or. es

Tarkistus 103
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus; katsoo, että EU:n olisi 
myös vahvistettava omia valmiuksiaan ja 
vastattava niin sanottua aseistettua tietoa 
(weaponized information) ja 
tietoturvallisuutta koskevaan haasteeseen;

Or. en

Tarkistus 104
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
3 kohta



AM\1055090FI.doc 55/132 PE552.050v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus; vastustaa voimakkaasti 
sitä, että Venäjä hylkää Euroopan 
tavanomaisten aseiden rajoittamista 
koskevan TAE-sopimuksen 
neuvottelumuodon;

Or. pl

Tarkistus 105
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos ja kehittyvä 
sotilaallinen tilanne ovat merkki Euroopan 
turvallisuuteen kohdistuvista entistä 
laajemmista ja systeemisistä haasteista; 
katsoo, että EU:lla ja jäsenvaltioilla on 
oltava näihin haasteisiin turvallisuuteen 
liittyvä vastaus;

3. katsoo, että Mustanmeren alueen 
strategisen tilanteen muutos on haaste
Euroopan turvallisuudelle; katsoo, että 
EU:lla ja jäsenvaltioilla on oltava näihin 
haasteisiin turvallisuuteen liittyvä vastaus;

Or. el

Tarkistus 106
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
4 kohta



PE552.050v01-00 56/132 AM\1055090FI.doc

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on hyvin huolissaan Venäjän 
sotilaallisten puolustus- ja 
hyökkäysvalmiuksien tämänhetkisestä 
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta laajentamisesta ja 
nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi 
uutta ja nykyaikaista ”Rostov-na-Donu”-
tyyppistä dieselsukellusvenettä ja kuusi 
uutta Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; toteaa, että hyökkäyskykyisten 
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä 
sen kykyä käyttää voimaa sen oman 
alueen ulkopuolella;

4. panee merkille Venäjän sotilaallisten 
puolustus- ja hyökkäysvalmiuksien 
tämänhetkisen lisäämisen sekä Venäjän 
Mustanmeren-laivaston suunnitellun
laajentamisen ja nykyaikaistamisen, joka 
käsittää kuusi uutta ja nykyaikaista 
”Rostov-na-Donu”-tyyppistä 
dieselsukellusvenettä ja kuusi uutta 
Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; muistuttaa, että 
hyökkäyskykyisten lentojoukkojen 
sijoittaminen ja Krimin sotilaallisen 
infrastruktuurin nykyaikaistaminen ovat 
silti yhä paljon mitättömämpiä 
toimenpiteitä kuin Yhdysvaltojen 
laivaston nykyaikaistaminen 
maailmanlaajuisella tasolla eivätkä 
muuta tilannetta merkittävällä tavalla;

Or. es

Tarkistus 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on hyvin huolissaan Venäjän 
sotilaallisten puolustus- ja 
hyökkäysvalmiuksien tämänhetkisestä
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta laajentamisesta ja 
nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi 
uutta ja nykyaikaista ”Rostov-na-Donu”-
tyyppistä dieselsukellusvenettä ja kuusi 
uutta Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; toteaa, että hyökkäyskykyisten
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä sen 

4. panee merkille Venäjän sotilaallisten 
puolustus- ja hyökkäysvalmiuksien 
tämänhetkisen lisäämisen sekä Venäjän 
Mustanmeren-laivaston suunnitellun 
laajentamisen ja nykyaikaistamisen, joka 
käsittää kuusi uutta ja nykyaikaista 
”Rostov-na-Donu”-tyyppistä 
dieselsukellusvenettä ja kuusi uutta 
Amiraali Grigorovitš -tyyppistä fregattia; 
toteaa, että puolustuskykyisten
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä sen 
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kykyä käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella;

kykyä käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella;

Or. fr

Tarkistus 108
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on hyvin huolissaan Venäjän 
sotilaallisten puolustus- ja 
hyökkäysvalmiuksien tämänhetkisestä 
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta laajentamisesta ja 
nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi 
uutta ja nykyaikaista ”Rostov-na-
Donu”-tyyppistä dieselsukellusvenettä ja 
kuusi uutta Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; toteaa, että hyökkäyskykyisten 
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä sen 
kykyä käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella;

4. panee merkille Venäjän sotilaallisten 
puolustus- ja hyökkäysvalmiuksien 
tämänhetkisen lisäämisen sekä Venäjän 
Mustanmeren-laivaston suunnitellun 
laajentamisen ja nykyaikaistamisen, joka 
käsittää kuusi uutta ja nykyaikaista 
”Rostov-na-Donu”-tyyppistä 
dieselsukellusvenettä ja kuusi uutta 
Amiraali Grigorovitš -tyyppistä fregattia; 
toteaa, että hyökkäyskykyisten 
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä sen 
kykyä käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella; katsoo kuitenkin, että nyt jos 
koskaan on tarpeen käyttää kaikkia 
mahdollisia diplomatian keinoja, jotta 
jännitteitä kyetään lieventämään;

Or. it

Tarkistus 109
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on hyvin huolissaan Venäjän 4. on hyvin huolissaan Venäjän 
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sotilaallisten puolustus- ja 
hyökkäysvalmiuksien tämänhetkisestä 
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta laajentamisesta ja 
nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi 
uutta ja nykyaikaista ”Rostov-na-Donu”-
tyyppistä dieselsukellusvenettä ja kuusi 
uutta Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; toteaa, että hyökkäyskykyisten 
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä sen 
kykyä käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella;

sotilaallisten puolustus- ja 
hyökkäysvalmiuksien tämänhetkisestä 
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta laajentamisesta ja 
nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi 
uutta ja nykyaikaista ”Rostov-na-Donu”-
tyyppistä dieselsukellusvenettä ja kuusi 
uutta Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; muistuttaa, että 
hyökkäyskykyisten lentojoukkojen 
sijoittaminen ja Krimin sotilaallisen 
infrastruktuurin nykyaikaistaminen lisäävät 
Venäjän sotilaallista hyökkäävää asennetta 
sekä sen kykyä käyttää voimaa sen oman 
alueen ulkopuolella;

Or. es

Tarkistus 110
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on hyvin huolissaan Venäjän 
sotilaallisten puolustus- ja 
hyökkäysvalmiuksien tämänhetkisestä 
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta laajentamisesta ja
nykyaikaistamisesta, joka käsittää kuusi 
uutta ja nykyaikaista ”Rostov-na-Donu”-
tyyppistä dieselsukellusvenettä ja kuusi 
uutta Amiraali Grigorovitš -tyyppistä 
fregattia; toteaa, että hyökkäyskykyisten
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen lisäävät Venäjän 
sotilaallista hyökkäävää asennetta sekä 
sen kykyä käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella;

4. on hyvin huolissaan Venäjän 
sotilaallisten valmiuksien tämänhetkisestä 
lisäämisestä sekä Venäjän Mustanmeren-
laivaston suunnitellusta 
nykyaikaistamisesta; toteaa, että 
lentojoukkojen sijoittaminen ja Krimin 
sotilaallisen infrastruktuurin 
nykyaikaistaminen vahvistavat Venäjän 
sotilaallisia valmiuksia sekä sen kykyä 
käyttää voimaa sen oman alueen 
ulkopuolella;

Or. el
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Tarkistus 111
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. panee huolestuneena merkille, että 
Venäjä lisää jatkuvasti sotilaallisia 
valmiuksiaan miehitetyssä Abhasiassa, 
Tskhinvalissa/Etelä-Ossetiassa ja 
Georgian alueilla; toteaa, että pitkän 
kantaman sotilaallinen puolustus- ja 
hyökkäysinfrastruktuuri, mukaan 
luettuna raketinheitinyksiköt (niin sanotut 
”Smerch”-, ”Grad”- ja ”Uragan”-
yksiköt), ilmatorjuntaohjusyksiköt (S-300, 
OSA, Tochka/Tochka U), tykistön 
ilmatorjuntaohjusyksiköt (Strela-10, 2S6 
Tunguska) ja itseliikkuvat ohjusyksiköt 
(2S3 ”Akatsia”), aiheuttavat vakavan 
uhan koko Mustanmeren alueella; toteaa, 
että miehitetyn Abhasian alueen 
merialueita valvovat vartiointialukset, 
myös ”Mangust”- ja ”Sobol”-tyyppiset 
alukset, joiden tukikohta sijaitsee 
Ochamchiran ja Sokhumin satamassa;

Or. en

Tarkistus 112
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama 
on 600 kilometriä ja joilla voidaan 

Poistetaan.
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saavuttaa Bosporin salmi) ja varmistanut, 
että Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla 
Krimin lentokenttien määrän); panee 
tässä suhteessa merkille, että Venäjä on 
lisännyt sekä strategista että taktista 
kapasiteettiaan ja sillä on pitkän 
toimintasäteen strategisia pommikoneita, 
jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua 
syvälle Keski-Eurooppaan; toteaa että 
kaksi taktista merijalkaväen prikaatia, 
joita voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

Or. es

Tarkistus 113
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
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sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle 
Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi 
taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja pystyvät tunkeutumaan
syvälle Keski-Eurooppaan; toteaa että 
kaksi taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

Or. en

Tarkistus 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle 
Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi 

5. panee merkille, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle 
Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi 
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taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

Or. fr

Tarkistus 115
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen 
strategisia pommikoneita, jotka pystyvät 
kuljettamaan risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua 
syvälle Keski-Eurooppaan; toteaa että 
kaksi taktista merijalkaväen prikaatia, 
joita voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan; 
katsoo, että tämän tilanteen vuoksi 
kaikilla diplomaattisilla, alueellisilla ja 
kansainvälisillä foorumeilla, joilla 
Venäjällä on johtava asema, on luotava 
tilaa keskeisen tärkeälle keskustelulle 
toivottavasta diplomaattisesta ratkaisusta 
kriisiin;

Or. it
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Tarkistus 116
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle 
Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi 
taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita; toteaa että kaksi taktista 
merijalkaväen prikaatia, joita voidaan 
tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen uhan;

Or. es

Tarkistus 117
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
5 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle 
Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi 
taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama on 
600 kilometriä ja joilla voidaan saavuttaa 
Bosporin salmi) ja varmistanut, että 
Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa 
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla Krimin 
lentokenttien määrän); panee tässä 
suhteessa merkille, että Venäjä on lisännyt 
sekä strategista että taktista kapasiteettiaan 
ja sillä on pitkän toimintasäteen strategisia 
pommikoneita, jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua syvälle 
Keski-Eurooppaan; toteaa että kaksi 
taktista merijalkaväen prikaatia, joita 
voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan; kehottaa Ranskaa 
yksiselitteisesti ja lopullisesti luopumaan 
maihinlaskualusten myynnistä Venäjälle;

Or. pl

Tarkistus 118
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. on huolissaan siitä, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 

5. panee merkille, että Venäjä on 
tehostanut merkittävästi ilmavoimiensa ja 
laivastonsa puolustuskykyä Mustanmeren 
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alueella, ottanut käyttöön uusia (alusten 
torjuntaan tarkoitettuja) 
meripuolustusohjuksia (joiden kantama 
on 600 kilometriä ja joilla voidaan 
saavuttaa Bosporin salmi) ja varmistanut, 
että Venäjän hävittäjäkoneet pystyvät 
valvomaan noin kahta kolmasosaa
Mustanmeren alueen ilmatilasta 
(käytännössä kolminkertaistamalla 
Krimin lentokenttien määrän); panee 
tässä suhteessa merkille, että Venäjä on 
lisännyt sekä strategista että taktista 
kapasiteettiaan ja sillä on pitkän 
toimintasäteen strategisia pommikoneita, 
jotka pystyvät kuljettamaan 
risteilyohjuksia, sekä 
tiedustelulentokoneita, jotka toimivat 
lähellä Mustanmeren läntisiä 
rannikkoalueita ja voivat tunkeutua 
syvälle Keski-Eurooppaan; toteaa että 
kaksi taktista merijalkaväen prikaatia, 
joita voidaan tukea Mistral-tyyppisillä 
helikopteritukialuksilla, muodostavat 
merkittävän mahdollisen maihinnousuun 
liittyvän uhan;

alueella;

Or. el

Tarkistus 119
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. on erittäin huolestunut presidentti 
Putinin lausumasta, jonka mukaan hän 
oli valmistautunut asettamaan Venäjän 
ydinasevoimat hälytystilaan Krimin 
valtauksen yhteydessä, jos länsivallat 
olisivat puuttuneet liittämiseen; on myös 
erittäin huolestunut korkeiden 
venäläisviranomaisten uhkaavaan sävyyn 
esittämistä lausumista, joiden mukaan 
Venäjällä on oikeus sijoittaa ydinaseita 
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Krimille ja hallita niitä; toteaa 
huolestuneena, että Venäjä sijoitti 
maaliskuussa 2015 Krimille sotilaallisen 
harjoituksen aikana strategisia 
ydinaseiden kuljettamiseen soveltuvia 
TU22M3-pommikoneita, joiden määrä ei 
ole tiedossa;

Or. en

Tarkistus 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. on erittäin huolestunut Naton 
sotaisasta suunnasta, joka käy ilmi 
sotaharjoituksista, joita Nato on 
järjestänyt joissakin Venäjän 
naapurivaltioissa; muistuttaa, että Virossa 
siirrettiin jo helmikuussa 140 ajoneuvoa 
ja 1 400 sotilasta vain 300 metrin päähän 
Venäjän rajasta; on huolestunut tämän 
sotilasliiton Bulgarian rannikolla 
järjestämistä sotaharjoituksista;

Or. es

Tarkistus 121
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 

Poistetaan.
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monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista;

Or. es

Tarkistus 122
Georgios Epitideios

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista;

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
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leviämistä koskevaa yleissopimusta pian
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista;

leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista, mutta tämä 
politiikka on vain seurausta, siitä, että 
Amerikan yhdysvallat erosi AMB-
sopimuksesta ja Euroopassa otettiin 
käyttöön Venäjää kohti suunnattu 
ohjuskilpi;

Or. fr

Tarkistus 124
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista;

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista; vastustaa 
jyrkästi sitä, että Venäjä ylläpitää ja 
uudistaa Naton vastaavaa varastoa 
moninkertaisesti suurempaa taktisten 
ydinkärkien varastoa; on huolestunut 
merkeistä, joiden mukaan Venäjä rikkoo 
keskimatkan ja keskipitkän matkan 
ohjusten poistamista koskevaa sopimusta, 
mikä muodostaisi oleellisen uhkatilanteen 
Euroopalle ja muille Venäjän välittömille 
naapureille;

Or. pl

Tarkistus 125
Eleftherios Synadinos
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Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät herättävät 
epäilyksen Venäjän hyvistä aikeista 
pyrittäessä saavuttamaan edistystä 
monenvälisessä ydinaseiden riisuntaa 
koskevassa ohjelmassa, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista;

6. toteaa, että Venäjän Krimille 
mahdollisesti sijoittamat 
kaksikäyttöasejärjestelmät vaarantavat 
monenvälisen ydinaseiden riisuntaa 
koskevan ohjelman, kun ydinaseiden 
leviämistä koskevaa yleissopimusta pian 
tarkistetaan, ja tämä on asiassa jo 
toteutettujen toimien vastaista;

Or. el

Tarkistus 126
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
Venäjän entistä aggressiivisemmasta 
toiminnasta Mustanmeren alueella, ja 
varoittaa tilanteen kärjistymisen yhä 
suuremmasta riskistä;

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat mahdollinen
merkki Venäjän entistä 
aggressiivisemmasta toiminnasta 
Mustanmeren alueella, ja varoittaa 
tilanteen kärjistymisen yhä suuremmasta 
riskistä; katsoo, että voimakkaan 
kielenkäytön vähentäminen ja ”pehmeän 
diplomatian” harjoittaminen sekä 
konfliktin osapuolten että siihen liittyvien 
ulkoisten toimijoiden osalta voi auttaa 
saavuttamaan parempia tuloksia kuin 
jatkuvat molempien maiden sotilaslennot;

Or. es
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Tarkistus 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
Venäjän entistä aggressiivisemmasta 
toiminnasta Mustanmeren alueella, ja 
varoittaa tilanteen kärjistymisen yhä 
suuremmasta riskistä;

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
entistä aggressiivisemmasta toiminnasta 
Mustanmeren alueella, ja varoittaa 
tilanteen kärjistymisen yhä suuremmasta 
riskistä;

Or. fr

Tarkistus 128
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
Venäjän entistä aggressiivisemmasta 
toiminnasta Mustanmeren alueella, ja 
varoittaa tilanteen kärjistymisen yhä 
suuremmasta riskistä;

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
Venäjän entistä aggressiivisemmasta 
toiminnasta Mustanmeren alueella, ja 
varoittaa tilanteen kärjistymisen yhä 
suuremmasta riskistä; kehottaa ottamaan 
käyttöön suoria sotilaallisia 
viestintäkanavia, jotta vältetään 
valitettavat väärinymmärrykset, joilla on 
kauaskantoisia sotilaallisia ja 
turvallisuuteen liittyviä seurauksia;

Or. en
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Tarkistus 129
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
Venäjän entistä aggressiivisemmasta 
toiminnasta Mustanmeren alueella, ja 
varoittaa tilanteen kärjistymisen yhä 
suuremmasta riskistä;

7. katsoo, että Venäjän taistelukoneiden 
äskettäiset Naton sota-alusten sekä 
Mustanmeren porauslauttojen läheltä 
suoritetut ylilennot ovat selvä merkki 
Venäjän entistä aggressiivisemmasta 
toiminnasta Mustanmeren alueella, ja 
varoittaa tilanteen kärjistymisen yhä 
suuremmasta riskistä; panee merkille
Naton sotaharjoitukset Mustallamerellä ja 
Naton lentojen nelinkertaistumisen 
Baltian alueilla; vastustaa tällaista 
kummankin osapuolen voimannäytön 
kiihdyttämistä, sillä se vain lisää 
jännitteitä entisestään;

Or. it

Tarkistus 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. katsoo, että Naton Baltian alueelle 
suorittama ilmavoimien sijoittaminen –
joka liittyy operaatioon ”Immediate 
Reassurance Measures”, joka on 
puolestaan operaation ”Baltic Air 
Policing” laajennusosa – ei ole 
perusteltua ja että siinä on kyse tämän 
sotilasliiton sotaisista pyrkimyksistä; 
huomauttaa, että kaikki Naton 
toimintojen puitteissa suoritetut 
venäläisten ilma-alusten tunnistustehtävät 
on suoritettu kansainvälisillä vesillä;
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Or. es

Tarkistus 131
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 
aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon;

Or. es

Tarkistus 132
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 
aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyy myös jatkuva 
uhka maakäytävän aikaansaamisesta 
Mariupoliin Azovin meren länsirannalla 
separatistien hallinnassa olevan alueen 
läpi;

Or. en
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Tarkistus 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 
aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta, jossa 
sota, joka johtuu siitä, että silloisten 
oppositiopuolueiden johtajien ja Ranskan, 
Saksan ja Puolan ulkoasiainministerin 
21. helmikuuta 2014 allekirjoittamia 
sopimuksia ei ole kunnioitettu, siitä, että 
Ukrainan parlamentti rikkoi Ukrainan 
perustuslain 108, 110, 112 ja 126 pykälää 
22. helmikuuta 2015 (presidentti 
Janukovitšin erottaminen) ja 
24. helmikuuta 2015 
(perustuslakituomioistuimen tuomarien 
erottaminen) tekemillään päätöksillä ja 
siitä, että Kiovan hallitus kieltäytyi 
neuvottelemasta maalis- ja 
huhtikuussa 2014 Luganskin ja 
Donetskin alueiden poliittisiin, 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin 
erityisominaisuuksiin mukautetusta 
asemasta, on johtanut maan ja koko 
alueen epävakauteen;

Or. fr

Tarkistus 134
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
mahdolliset toimet sellaisen maakäytävän 
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aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

Or. en

Tarkistus 135
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 
aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 
aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 
olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol) ja mikä saattaa 
johtaa Ukrainaan eristämiseen kokonaan 
merestä;

Or. pl

Tarkistus 136
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon, mihin liittyvät myös 
ilmeiset toimet sellaisen maakäytävän 
aikaansaamiseksi, joka yhdistää Venäjän 
alueen Krimiin separatistien hallinnassa 

8. on hyvin huolissaan Itä-Ukrainan 
äärimmäisen vakavasta tilanteesta sodan 
johtaessa Ukrainan ja koko alueen 
epätasapainoon;
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olevan alueen läpi Azovin meren 
länsirannalla (Mariupol);

Or. el

Tarkistus 137
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. tukee Ukrainan presidentin Petro 
Porošenkon esiin tuomaa ajatusta 
rauhanturvajoukkojen lähettämisestä Itä-
Ukrainaan; muistuttaa, että ei ole 
olemassa mitään Ukrainan aseavun 
estävää kieltoa ja uskoo, että tällainen 
unionin jäsenvaltioiden apu voisi 
tehokkaasti suitsia Venäjän 
aggressiivisuuden laajenemista; kehottaa 
kansainvälistä yhteisöä käynnistämään 
pysyvän tarkkailuoperaation valvomaan 
ukrainalaisten ja tataarien oikeuksien 
noudattamista Krimillä;

Or. pl

Tarkistus 138
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. katsoo, että asianmukaisin vastaus 
Krimin miehityksen pitkittymiseen olisi 
unionin Natoon kuuluvien jäsenvaltioiden 
tuki Georgian jäsenyydelle Pohjois-
Atlantin liitossa; kehottaa Ukrainaa ja 
Moldovaa ryhtymään toimiin ase- ja 
sotavarusteiden toimitusten estämiseksi 
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Transnistriaan sekä maitse että 
lentoteitse; kehottaa EU:ta ja Natoa 
antamaan Ukrainalle tukea sen 
Transnistrian vastaisen rajan 
turvaamisessa;

Or. pl

Tarkistus 139
Georgios Epitideios

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan 
tiedoista, jotka koskevat Venäjän 
tukemien separatistien alueella tekemiä 
sotarikoksia; kehottaa Venäjää 
käyttämään vaikutusvaltaansa 
sotatoimien lopettamiseksi;

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 140
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan 
tiedoista, jotka koskevat Venäjän 
tukemien separatistien alueella tekemiä 
sotarikoksia; kehottaa Venäjää 
käyttämään vaikutusvaltaansa 
sotatoimien lopettamiseksi;

Poistetaan.
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Or. el

Tarkistus 141
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat sekä Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä että 
Ukrainan alueella oligarkkeja 
rahoittamalla tehtyjä sotarikoksia; 
kehottaa molempia maita käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

Or. es

Tarkistus 142
Kati Piri

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia, 
mukaan lukien matkustajakone MH-17:n 
alasampuminen; kehottaa Venäjää 
käyttämään vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi ja muistuttaa, että 
sotarikoksiin ei voi soveltaa 
minkäänlaisia armahdustoimia;

Or. en
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Tarkistus 143
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mukaan lukien 
joukkojen aseistamiseen ja värväämiseen 
liittyvä tuki, mikä aiheuttaa sodan 
jatkumisen; on huolissaan tiedoista, jotka 
koskevat Venäjän tukemien separatistien 
alueella tekemiä sotarikoksia; kehottaa 
Venäjää vetämään välittömästi kaikki 
sotilasvoimansa Ukrainan alueelta ja
käyttämään vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan 
tiedoista, jotka koskevat Venäjän 
tukemien separatistien alueella tekemiä 
sotarikoksia; kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. hyväksyy Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen paikalliselle väestölle, muun muassa 
1 200 000 pakolaisen vastaanottamisen 
alueelleen ja 14 humanitaarisen 
avustussaattueen lähettämisen 
konfliktialueelle; kehottaa Venäjää ja 
Amerikan yhdysvaltoja käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 145
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistiryhmille Ukrainassa, mikä 
aiheuttaa sodan jatkumisen; on huolissaan 
tiedoista, jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi ja liittymään Minskin 
sopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 146
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi, uusien sotarikoksien 
estämiseksi ja uusien uhrien 
välttämiseksi;

Or. hr

Tarkistus 147
Fernando Maura Barandiarán
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Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa 
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille; on huolissaan 
tiedoista, jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä sotarikoksia; 
kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

Or. es

Tarkistus 148
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, mikä aiheuttaa
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat Venäjän tukemien 
separatistien alueella tekemiä
sotarikoksia; kehottaa Venäjää käyttämään 
vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

9. tuomitsee Venäjän suoran ja epäsuoran 
tuen separatistien toimille, eikä pidä 
myöskään hyödyllisenä sitä, että 
länsimaat myyvät aseita Ukrainan 
joukoille eikä se hyväksy 
äärioikeistolaisten vapaaehtoisten 
puolisotilaallisten joukkojen toimia, 
esimerkiksi Azov-pataljoonan taistelua;
katsoo, että nämä tekijät aiheuttavat
sodan jatkumisen; on huolissaan tiedoista, 
jotka koskevat sotarikoksia; kehottaa 
Venäjää ja kaikkia kriisin osapuolia
käyttämään vaikutusvaltaansa sotatoimien 
lopettamiseksi;

Or. it

Tarkistus 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. tuomitsee Ukrainan hallituksen ja 
Dnepropetrovskin alueviranomaisten 
antaman suoran tuen aseellisille 
joukoille, jotka koostuvat selkeistä 
nationalisteista ja ääriaineksista ja joiden 
pataljoonia ovat Donbas, Aidar-
erityispataljoona, Sytch-erityispataljoona, 
Azovin erityisrykmentti, Dnipro-1-
erityispataljoona, Dnipro-2-
erityispataljoona, ukrainalainen 
vapaaehtoisjoukko Pravy Sektor ja 
40 muuta samankaltaista joukkoa; 
tuomitsee näiden aseellisten joukkojen 
Donetskin ja Luganskin alueiden siviilejä 
kohtaan toistuvasti suorittamat 
ihmisoikeusrikkomukset ja sotarikokset, 
erityisesti Amnesty International 
-kansalaisjärjestön 8. syyskuuta 
2014 julkaistussa raportissa EUR 
50/040/2014 paljastetut; vaatii Ukrainan
hallitusta hajottamaan ja riisumaan 
aseista kyseiset aseelliset joukot, joiden 
paikka ei ole demokratiassa, jossa vain 
lainmukaisesti perustetut ja 
siviilihallinnon valvomat poliisivoimat ja 
armeija voivat kantaa laillisesti aseita, 
tehdä pidätyksiä ja suorittaa 
poliisioperaatioita;

Or. fr

Tarkistus 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. tuomitsee lännen tuen Ukrainan 
hallitukselle; palauttaa mieliin, että 
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kyseinen hallitus sai alkunsa 
vallankumouksessa, jossa oli mukana 
fasisteja ja uusnatseja;

Or. es

Tarkistus 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
9 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 b. pyytää Euroopan komissiota ja 
IFM:ää estämään välittömästi Ukrainalle 
annetun rahoituksen, koska sillä 
rahoitetaan sotaa, jota kyseinen maa käy 
Donetskin ja Luganskin alueiden väestöä 
vastaan ja jota virheellisesti kutsutaan 
terrorisminvastaiseksi operaatioksi;

Or. fr

Tarkistus 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. pitää valitettavana, että Mustanmeren 
alueelliset turvallisuusyhteistyöaloitteet 
BLACKSEAFOR ja Black Sea Harmony, 
joiden avulla on tarkoitus osoittaa 
ulkomaailmalle, että rantavaltiot pystyvät 
ottamaan päävastuun turvallisuudestaan, 
ovat osoittautuneet liian heikoiksi ja ovat 
tällä hetkellä pysähdyksissä;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 153
Arnaud Danjean

Päätöslauselmaesitys
10 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a. katsoo, että Naton jäsenmaana ja 
EU:n virallisena ehdokasvaltiona Turkki 
on alueen turvallisuuden kannalta 
strateginen keskustelukumppani; pitää 
kuitenkin valitettavana, että Turkin 
viimeaikaiset diplomaattiset suuntaukset, 
erityisesti Lähi-idän kriisien osalta, ovat 
osoittautuneet vähintään epäselväksi 
eivätkä kovin yhtenäisiksi EU:n ja Naton 
kantojen kanssa;

Or. fr

Tarkistus 154
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, että 
poliittinen ratkaisu, joka perustuisi Krimin 
laittoman liittämisen hyväksymiseen, ei ole 
mahdollinen;

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava
yhteistyöhön yhteenottojen asemesta; 
katsoo kuitenkin, että Venäjän 
viimeaikaisia toimia seuranneen 
luottamuspulan vuoksi yhteistyön 
mahdollisen jatkamisen olisi lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä perustuttava 
ensisijaisesti Naton itäisille jäsenilleen
myöntämiin vahvoihin strategisiin takuisiin 
ja toiseksi siihen, että poliittinen ratkaisu, 
joka perustuisi Krimin laittoman 
liittämisen hyväksymiseen, ei ole 
mahdollinen;

Or. en
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Tarkistus 155
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, että 
poliittinen ratkaisu, joka perustuisi Krimin 
laittoman liittämisen hyväksymiseen, ei ole 
mahdollinen;

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön ja poliittiseen 
vuoropuheluun vilpittömässä mielessä 
vastakkainasettelun asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, että 
poliittinen ratkaisu, joka perustuisi Krimin 
laittoman liittämisen hyväksymiseen, ei ole 
mahdollinen;

Or. bg

Tarkistus 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo, 
että yhteistyön mahdollisen jatkamisen 
olisi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava Itä-Euroopan eroamiseen 
Natosta;
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jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, 
että poliittinen ratkaisu, joka perustuisi 
Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

Or. fr

Tarkistus 157
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, 
että poliittinen ratkaisu, joka perustuisi 
Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä yleisesti perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
de-eskalaation ja yhteistyön jatkamisen on 
perustuttava siihen, että Venäjä panee 
kokonaisuudessaan täytäntöön Minskin 
sopimukset (joita sovelletaan ainoastaan 
Itä-Ukrainan konfliktiin), minkä lisäksi 
Krim on palautettava Ukrainalle tilanteen 
palauttamiseksi ennalleen, ja Naton 
itäisille jäsenilleen myöntämien vahvojen 
strategisten takuiden jatkamiseen;

Or. en

Tarkistus 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
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pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, 
että poliittinen ratkaisu, joka perustuisi 
Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta;

Or. es

Tarkistus 159
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemasta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, 
että poliittinen ratkaisu, joka perustuisi 
Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
perustuttava yhteistyöhön konfliktien 
asemasta, mutta korostaa, että Venäjä on 
kuitenkin asteittain siirtynyt tekemään 
yhteistyötä idän, etenkin Kiinan kanssa, 
mikä saattaa olla keskeinen tekijä 
vaihtoehtoisten ja lännestä 
riippumattomien liittoutumien 
muodostumiselle; katsoo, että lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä kaikenlaisen 
yhteistyön uudelleen käynnistämisen on 
perustuttava sen myöntämiseen, että 
kriisin ratkaisu ei voi olla muuta kuin 
poliittinen ja diplomaattinen;

Or. it

Tarkistus 160
Gabrielius Landsbergis
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, että 
poliittinen ratkaisu, joka perustuisi 
Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
vakaasti perustuttava ensisijaisesti Naton 
itäisille jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
strategisiin takuisiin ja toiseksi Venäjän 
Ukrainan-politiikan muuttamiseen, 
erityisesti syyskuussa 2014 ja 
helmikuussa 2015 tehtyjen Minskin 
sopimuksien täysimääräiseen ja 
ehdottomaan täytäntöönpanoon, mukaan 
lukien Ukrainan viranomaisten hallinnan 
palauttaminen Ukrainan alueella, jonka 
rajat on tunnustettu kansainvälisesti, eli 
Krimin palauttamiseen Ukrainalle;

Or. en

Tarkistus 161
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti Naton itäisille 
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 

11. korostaa, että suhteiden Venäjään, joka 
on merkittävä kansainvälinen toimija, olisi 
pitkällä aikavälillä perustuttava 
yhteistyöhön konfliktien asemesta; katsoo 
kuitenkin, että Venäjän viimeaikaisia 
toimia seuranneen luottamuspulan vuoksi 
yhteistyön mahdollisen jatkamisen olisi 
lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
perustuttava ensisijaisesti EU:n itäisille
jäsenilleen myöntämiin vahvoihin 
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strategisiin takuisiin ja toiseksi siihen, että 
poliittinen ratkaisu, joka perustuisi 
Krimin laittoman liittämisen 
hyväksymiseen, ei ole mahdollinen;

strategisiin takuisiin;

Or. el

Tarkistus 162
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty 
Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa 
näin aikaa neuvotellulle poliittiselle 
ratkaisulle;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty
Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa
näin aikaa neuvotellulle poliittiselle 
ratkaisulle;

12. pitää erittäin valitettavana, että 
Venäjän tukemat separatistit ovat 
loukanneet toistuvasti 
12. helmikuuta 2015 tehtyä Minskin 
tulitaukosopimusta erityisesti Debaltseven 
alueella ja lähellä Mariupolia; toivoo, että 
kaikki osapuolet kunnioittavat sopimusta 
ja panevat sen täytäntöön ja että näin 
annetaan aikaa neuvotellulle poliittiselle 
ratkaisulle;

Or. en
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Tarkistus 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty 
Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa 
näin aikaa neuvotellulle poliittiselle 
ratkaisulle;

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty 
Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa 
näin aikaa Luganskin ja Donetskin 
alueiden viranomaisten kanssa ja 
Minskin sopimuksissa esitetyissä 
poliittisissa ja taloudellisissa puitteissa 
neuvotellulle poliittiselle ratkaisulle;

Or. fr

Tarkistus 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty
Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa 
näin aikaa neuvotellulle poliittiselle 
ratkaisulle;

12. toivoo, että Minskin sopimuksen 
asianmukaista täytäntöönpanopakettia 
sovelletaan pian tehokkaasti;

Or. en

Tarkistus 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty 
Minskin tulitaukosopimus kestää ja antaa 
näin aikaa neuvotellulle poliittiselle 

12. toivoo, että 12. helmikuuta 2015 tehty 
Minskin tulitaukosopimus kestää – joskin 
on merkkejä sopimuksen rikkomisesta 
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ratkaisulle; Venäjän ja separatistien puolelta – ja 
antaa näin aikaa neuvotellulle poliittiselle 
ratkaisulle;

Or. en

Tarkistus 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 168
Georgios Epitideios

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

Poistetaan.

Or. el

Tarkistus 169
Javier Nart
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Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava;

Or. es

Tarkistus 170
Kati Piri

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava mutta sen lisäksi myös
kiristettävä;

Or. en

Tarkistus 171
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin 
viimeisimmäntulitaukosopimuksen ehtoja
vaan jatkaa Itä-Ukrainan tasapainon 
horjuttamista ja Krimin laitonta liittämistä, 
Venäjän federaation vastaisia pakotteita 
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on vahvistettava ja on harkittava 
mahdollisuutta asettaa Ukrainan käyttöön 
sotilaallisia välineitä, jotta se pystyy 
puolustautumaan;

Or. en

Tarkistus 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. on vakuuttunut siitä, että Venäjä 
noudattaa Minskin tulitaukosopimusta, 
kuten käy ilmi Etyjin tarkkailutehtävästä, 
jossa todettiin kapinallisten luopuneen 
raskaista aseistaan ja taistelujen 
loppuneen yleisesti muutamia erittäin 
paikallisia rikkomuksia lukuun ottamatta;
katsoo, että pakotteet on siksi poistettava;

Or. fr

Tarkistus 173
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimuksia vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

Or. en
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Tarkistus 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä; katsoo, 
että EU:n on osoitettava yhtenäisyyttä, 
solidaarisuutta ja sitoutuneisuutta 
määrättäessä pakotteita Venäjän 
toiminnan johdosta, joka on sovellettavien 
kansainvälisen oikeuden sääntöjen 
vastaista; korostaa, että nykyistä 
kansainvälistä oikeudellista kehystä on 
kunnioitettava täysimääräisesti, ja EU:n 
ja Venäjän välistä vuoropuhelua on 
ylläpidettävä ainoastaan samanaikaisesti 
Minskin sopimukseen perustuen 
sovellettavien sanktioiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 175
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja kiristettävä;

Or. en
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Tarkistus 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että ennen kuin Venäjä ei pane 
täysimääräisesti täytäntöön Minskin 
tulitaukosopimusta vaan jatkaa Itä-
Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja kiristettävä;

Or. en

Tarkistus 177
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa 
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 
Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

13. katsoo, että EU:n olisi ehdotettava 
neuvotteluja, joihin osallistuvat Venäjä, 
Ukraina ja kaikki alueelliset toimijat, 
unioni mukaan luettuna;

Or. it

Tarkistus 178
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että jos Venäjä ei noudata 
Minskin tulitaukosopimusta vaan jatkaa
Itä-Ukrainan tasapainon horjuttamista ja 

13. katsoo, että jos Venäjä tai Ukraina 
eivät noudata Minskin tulitaukosopimusta 
vaan jatkavat Itä-Ukrainan tasapainon 
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Krimin laitonta liittämistä, pakotteita on 
jatkettava ja vieläpä kiristettävä;

horjuttamista, on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä;

Or. el

Tarkistus 179
Hilde Vautmans

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa Venäjää avaamaan 
markkinansa EU:n hedelmille, 
vihanneksille, lihalle ja maitotuotteille 
hyvän tahdon eleenä ja osoituksena siitä, 
että se on avoin keskusteluille;

Or. en

Tarkistus 180
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
13 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 a. kehottaa palauttamaan
Mustanmeren aluetta koskevan 
strategisen ympäristön tasapainon; 
muistuttaa, että tämä on saavutettavissa 
siten, että lisätään Naton ja Yhdysvaltojen 
toimintavalmiutta alueella ja siten niiden 
liittolaisten, joihin konflikti vaikuttaa 
voimakkaimmin, ja Naton yhteistä 
pelotevaikutusta tällä nimenomaisella 
alueella; katsoo, että rannikkovaltiot 
voivat tuottaa merkittävän panoksen 
yhdistämällä voimansa, ja kehottaa tästä 
syystä Ukrainaa, Moldovaa ja Georgiaa 
tarkastelemaan yhteisen pataljoonan 
perustamista ja Naton jäsenvaltioita 
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harkitsemaan tällaisen aloitteen 
tukemista;

Or. en

Tarkistus 181
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
13 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13 b. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 
pysyttelemään lujina ja yhtenäisinä 
sitouduttaessa Venäjän vastaisiin 
sovittuihin pakotteisiin, myös 
jäädyttämällä kaiken sotilaallisen ja 
puolustusalan yhteistyön sekä 
peruuttamalla sopimukset, kuten Mistral-
luokan lentotukialuksien luovuttamista 
Venäjälle koskevan sopimuksen;

Or. en

Tarkistus 182
James Carver

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

14. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimet öljyn ja kaasun 
hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

Or. en
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Tarkistus 183
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella; suosittaa, että komissio ja 
neuvosto antavat aktiivisesti tukea 
Bulgarialle investoinneilla ja 
rahoitustoimenpiteillä sen 
energiavarmuuden varmistamiseksi, kun 
otetaan huomioon, että Bulgarian 
maakaasutoimitukset ovat suurimmassa 
vaarassa keskeytyä;

Or. bg

Tarkistus 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

14. pitää myönteisenä Venäjän panosta 
kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuuteen; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat 
toimet öljyn ja kaasun hyödyntämisen ja 
siirtämisen turvallisuuden takaamiseksi 
Mustanmeren alueella, erityisesti 
neuvottelemalla South Stream -hankkeen 
uudelleenkäynnistämisestä;
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Or. fr

Tarkistus 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella; kehottaa EU:ta ylläpitämään 
aloitteita, jotka koskevat Mustanmeren 
energiavarojen monimuotoistamista 
energiaomavaraisuusstrategian osana;

Or. en

Tarkistus 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

14. panee merkille toteutettavan EU:n 
energiapolitiikan, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella; katsoo, että rakentava ja 
luottamukseen perustuva suhde 
naapurimaihin on paras keino 
jäsenvaltioiden energiavarmuuden 
takaamiseksi;
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Or. es

Tarkistus 187
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi 
Mustanmeren alueella;

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään energiavarmuutta ja 
vähentämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiariippuvuutta;

Or. hr

Tarkistus 188
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella;

14. pitää myönteisenä toteutettavaa EU:n 
energiapolitiikkaa, jolla pyritään 
edistämään kaikkien jäsenvaltioiden 
energiavarmuutta; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi Mustanmeren 
alueella; kehottaa komissiota 
käynnistämään uudelleen Nabucco-
kaasuputken rakentamiseen tähtäävät 
toimet;

Or. pl
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Tarkistus 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja 
kaasun pumppaamisen ja siirtämisen 
hyödyt riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka panivat alulle 
yhdysvaltalaisten Krimillä Venäjää 
kohtaan suorittamat provokaatiot, jotka 
johtivat Venäjän valmiuksien lisäämiseen;

Or. fr

Tarkistus 191
Ana Gomes
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Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä; vahvistaa uudelleen, että kun 
otetaan huomioon potentiaaliset 
epävarmuustekijät ja erityisesti unionin 
riippuvuus Mustastamerestä 
energiavarojen kauttakulkualueena, 
EU:n strategisten etujen mukaista on 
estää alueellisten toimijoiden poliittinen 
uhkapeli ja siksi sen on mahdollisesti 
otettava käyttöön meri- ja ilmavoimansa 
Mustallamerellä;

Or. en

Tarkistus 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
vuoden 2013 lopussa alkanut Ukrainan 
epätasapaino;

Or. es
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Tarkistus 193
Georgios Epitideios

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama Krimin liittäminen 
itseensä, sekä alueella tapahtuvasta 
Venäjän valmiuksien lisäämisestä;

Or. el

Tarkistus 194
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet öljyn ja 
kaasun hyödyntämisen ja siirtämisen 
turvallisuuden takaamiseksi 
Mustanmeren alueella;

Or. hr
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Tarkistus 195
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat entistä enemmän 
militarisoitumisesta, jonka pani alulle 
Venäjän suorittama laiton Krimin 
liittäminen itseensä, sekä alueella 
tapahtuvasta Venäjän valmiuksien 
lisäämisestä;

15. on huolissaan siitä, että 
Mustallamerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun 
pumppaamisen ja siirtämisen hyödyt 
riippuvat syntyneiden ongelmien 
rauhanomaisesta ratkaisemisesta;

Or. el

Tarkistus 196
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. panee huolestuneena merkille 
Turkin ja Venäjän tiiviimmän yhteistyön 
energia-asioissa, erityisesti Turkish 
Stream -kaasuputken suunnittelun 
rakentamisen, joka muuttaa täysin 
alueella vallitsevan tilanteen;

Or. bg

Tarkistus 197
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tämänhetkinen kriisi 
vaikuttaa muihinkin tärkeisiin aloihin, 
kuten rajavalvontaan ja turvallisuuteen (ja 
erityisesti maahantulon valvontaan), 
laittomaan kauppaan sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tämänhetkinen kriisi 
vaikuttaa muihinkin tärkeisiin aloihin, 
kuten rajavalvontaan ja turvallisuuteen (ja 
erityisesti maahantulon valvontaan), 
laittomaan kauppaan sekä järjestäytyneen 
rikollisuuden torjuntaan;

16. pitää valitettavana, että tämänhetkinen 
kriisi vaikuttaa muihinkin tärkeisiin 
aloihin, kuten rajavalvontaan ja 
turvallisuuteen, laittomaan kauppaan sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan;

Or. es

Tarkistus 199
Kati Piri

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön ihmisoikeuksia, 
mikä koskee erityisesti Krimin tataareja, 
joista tuhannet ovat jättäneet kotimaansa 
vainon pelossa ja pyrkineet turvaan 
Ukrainan muille alueille;
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Or. en

Tarkistus 200
Tibor Szanyi

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
täysimääräisesti Krimin paikallisväestön 
oikeuksia, ottaen erityisesti huomioon 
etniset ja kansalliset vähemmistöt, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

Or. en

Tarkistus 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa 
vainon pelossa ja pyrkineet turvaan 
Ukrainan muille alueille;

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
edelleen Krimin paikallisväestön 
oikeuksia, mikä koskee erityisesti Krimin 
tataareja, kreikkalaisia, armenialaisia ja 
saksalaisia, joiden osalta Venäjän hallitus 
on tunnustanut 21. huhtikuuta 2014 
annetulla presidentin asetuksella nro 268 
epäoikeudenmukaisesti sorretun kansan 
tilan ja ryhtynyt siksi toimenpiteisiin 
heidän maineensa palauttamiseksi 
kokonaan sekä korjaustoimenpiteisiin, 
mitä Ukrainan hallitus ei ole tähän 
mennessä koskaan tehnyt; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että Krimin tataarien 
kieli on tunnustettu Krimin tasavallan 
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viralliseksi kieleksi Krimin tasavallan 
perustuslakiin 11. huhtikuuta 2014 
lisätyllä 10 pykälällä, minkä ansiosta sillä 
on virallinen asema alueella Venäjän 
federaation perustuslain 68 pykälän 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 202
Afzal Khan

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

17. tuomitsee räikeät 
ihmisoikeusrikkomukset, kuten 
ilmaisunvapauden sensuroimisen ja 
vähemmistöjen vainoamisen; kehottaa 
Venäjää kunnioittamaan Krimin 
paikallisväestön oikeuksia, mikä koskee 
erityisesti sortotoimien kohteena olevia 
Krimin tataareja, joista tuhannet ovat 
jättäneet kotimaansa vainon pelossa ja 
pyrkineet turvaan Ukrainan muille alueille; 
ilmaisee heille solidaarisuutensa ja vaatii 
parantamaan tilannetta ja 
ihmisoikeuksien suojaamista;

Or. en

Tarkistus 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
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tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille; palauttaa mieliin myös 
tuhannet Donetskista Venäjän suuntaan 
paenneet perheet ja vaatii Ukrainaa 
kunnioittamaan heidän oikeuksiaan;

Or. es

Tarkistus 204
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat paenneet kotimaastaan
vainon pelossa ja pyrkineet turvaan 
Ukrainan muille alueille;

Or. en

Tarkistus 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille; tuomitsee erityisesti 
sellaisten Krimin tataarien 
järjestelmällisen vainoamisen, jotka ovat 
osallistuneet mielenosoituksiin 
ilmaistakseen tukensa Ukrainan 
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alueelliselle koskemattomuudelle; 
kehottaa Venäjän viranomaisia 
lopettamaan välittömästi Krimin tataarien 
toimeenpanevan elimen eli Mejlisin 
vainoamisen;

Or. en

Tarkistus 206
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

17. tuomitsee ihmisoikeusrikkomukset, 
joita Krimillä on tapahtunut 
venäläisjoukkojen miehitettyä alueen, 
mukaan lukien pelottelun ja katoamiset, 
mikä koskee erityisesti Krimin tataareja, 
joista tuhannet ovat jättäneet kotimaansa 
vainon pelossa ja pyrkineet turvaan 
Ukrainan muille alueille; kehottaa 
Venäjää kunnioittamaan Krimin 
paikallisväestön oikeuksia ja kehottaa 
Ukrainaa, EU:ta ja sen jäsenvaltioita 
seuraamaan ihmisoikeuksien 
kunnioitusta Krimillä;

Or. en

Tarkistus 207
Daniel Caspary

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 

17. kehottaa Venäjää kunnioittamaan 
Krimin paikallisväestön oikeuksia, mikä 
koskee erityisesti Krimin tataareja, joista 
tuhannet ovat jättäneet kotimaansa vainon 
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pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille;

pelossa ja pyrkineet turvaan Ukrainan 
muille alueille; on erittäin huolissaan 
katoamisten tai tahdonvastaisten 
katoamisten1 a lisääntymisestä;

__________________
1 a Rooman perussäännön (2002) 
7 artiklan 1 kappaleen i kohdassa 
tarkoitetussa merkityksessä.

Or. de

Tarkistus 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pitää valitettavana, että Kiova on 
osallistunut sisäisen sotilaallisen 
konfliktin lietsomiseen kieltämällä 
merkittävältä osalta väestöään heille 
kuuluvat kielelliset ja kulttuurilliset 
oikeudet;

Or. es

Tarkistus 209
Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten, erityisesti hallitusta 
kannattavien aseellisten joukkojen 
Odessassa 2. toukokuuta 2014 ja Azovin 
erityispataljoonan Mariupolissa 
9. toukokuuta 2014 suorittamien 
joukkomurhien tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 211
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia diplomaattisia keinoja Ukrainan 
alueella tehtyjen sotarikosten tutkimiseksi 
ja syytteeseenasettamiseksi;

Or. it

Tarkistus 212
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja konfliktin aikana tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 213
Afzal Khan

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

18. kehottaa tutkimaan kaikkia vakavia 
ihmisoikeusrikkomuksia Krimillä ja 
laajentamaan kansainvälisten 
ihmisoikeusjärjestöjen mahdollisuuksia 
puuttua niihin; kehottaa Ukrainan 
hallitusta käyttämään kaikkia sen 
käytettävissä olevia keinoja Ukrainan 
alueella tehtyjen sotarikosten tutkimiseksi 
ja syytteeseenasettamiseksi;

Or. en

Tarkistus 214
Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja koko Ukrainan alueella 
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sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

tehtyjen ja kaikkien sotilaallisten 
joukkojen tekemien sotarikosten 
tutkimiseksi ja syytteeseenasettamiseksi;

Or. es

Tarkistus 215
Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi;

18. kehottaa Ukrainan hallitusta 
käyttämään kaikkia sen käytettävissä 
olevia keinoja Ukrainan alueella tehtyjen 
sotarikosten tutkimiseksi ja 
syytteeseenasettamiseksi; kehottaa 
kansainvälistä yhteisöä, mukaan lukien 
Haagin kansainvälinen tuomioistuin, 
käynnistämään tutkinnan mahdollisista 
Krimin laittoman liittämisen ja Itä-
Ukrainan konfliktin aikana suoritetuista 
rikoksista;

Or. pl

Tarkistus 216
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kiinnittää huomion Mustanmeren 
alueen ympäristön äärimmäiseen 
haavoittuvuuteen; korostaa, että 
sotilaallisen toiminnan lisääntyessä 
alueella herkkä ekosysteemi on entistä 
enemmän uhattuna, ja kehottaa ottamaan 
käyttöön tehokkaan välikohtausten 
ehkäisymekanismin, johon liittyy 
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luotettava tiedonvaihtojärjestelmä ja jota 
voidaan hätätilassa hyödyntää kaikkien 
rannikkovaltioiden välillä;

Or. en

Tarkistus 217
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. muistuttaa, että EU:n on pysyttävä 
yhtenäisenä ja puhuttava yhdellä äänellä 
Venäjän Ukrainassa käymän 
hybridisodan vastustamiseksi; on 
voimakkaasti sitä mieltä, että 
yhtenäisyyden avulla pystytään 
vastaamaan tehokkaasti kaikkiin 
turvallisuusuhkiin ja poliittisiin 
haasteisiin, jotka johtuvat Venäjän 
sotilaallisesta ja muusta kuin 
sotilaallisesta toiminnasta Ukrainassa;

Or. en

Tarkistus 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pyytää Ukrainan hallitusta 
lopettamaan sananvapausloukkaukset, 
kuten riippumattoman lehdistön 
painostuksen, erityisesti Vesti-lehden, 
johon tehtiin touko- ja kesäkuussa 2014
kaksi tarpeetonta etsintää, ja lisäksi 
kahteen sen toimipaikkaan hyökättiin 
heinäkuussa 2014; vaatii Ukrainan radio-
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ja televisiokomiteaa poistamaan 
hallinnolliset rangaistukset Inter- ja 112-
televisiokanavia ja Vesti-radiokanavaa 
vastaan sekä CEI ”Mir”
-televisiokanavalle ja Ukrainan alueella 
näkyvälle 15 venäläiselle 
televisiokanavalle heinäkuussa 2014 
annetun levityskiellon;

Or. fr

Tarkistus 219
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
18 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 b. palauttaa mieliin, että 
16. heinäkuuta 2014 Euroopan unionin 
neuvosto lakkautti Ukrainaa koskevan 
aseidenvientikiellon ja että näin ollen ei 
ole olemassa enää esteitä, myöskään 
oikeudellisia rajoitteita, puolustukseen 
tarkoitettujen aseiden viennille 
jäsenvaltioista Ukrainaan;

Or. en

Tarkistus 220
James Carver

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että Mustanmeren alueen 
olisi oltava EU:n todellinen 
prioriteettialue; pitää tämänhetkistä 
Mustanmeren synergiaa vanhentuneena; 
kehottaa jälleen komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa laatimaan EU:n 

Poistetaan.
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kattavan Mustanmeren aluetta koskevan 
strategian;

Or. en

Tarkistus 221
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
pitää tämänhetkistä Mustanmeren 
synergiaa vanhentuneena; kehottaa jälleen 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
laatimaan EU:n kattavan Mustanmeren 
aluetta koskevan strategian;

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
pitää tämänhetkistä Mustanmeren 
synergiaa vanhentuneena; pitää 
valitettavana, että parlamentin 
huolenaiheita, jotka koskevat 
Mustanmeren synergian varsin rajallisia 
tuloksia, ja Mustaamerta koskevasta 
EU:n strategiasta 20. tammikuuta 2011 
annetussa päätöslauselmassa 
(2010/2087(INI)) esitettyä kehotusta 
valmistella Mustanmeren aluetta koskeva 
EU:n strategia ei otettu 
huomioon; kehottaa jälleen komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan 
EU:n kattavan Mustanmeren aluetta 
koskevan strategian yhdessä Euroopan 
naapuruuspolitiikan parhaillaan 
toteutettavan tarkistuksen kanssa, millä 
varmistetaan kalibroitu lähestymistapa, 
jossa otetaan huomioon kaikki alueen 
kattavat asiaankuuluvat ohjelmat;

Or. en

Tarkistus 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
19 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
pitää tämänhetkistä Mustanmeren 
synergiaa vanhentuneena; kehottaa jälleen 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
laatimaan EU:n kattavan Mustanmeren 
aluetta koskevan strategian;

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
kehottaa komissiota tukemaan 
jäsenvaltioita niiden määrittäessä 
ratkaisuja, jotka liittyvät niiden 
puolustusmäärärahojen korottamiseen 
optimaaliselle tasolle eli kahteen 
prosenttiin; kehottaa komissiota 
tukemaan Romaniaa sen määrittäessä 
ratkaisuja sotilaallisten valmiuksien 
parantamiseksi, ottaen huomioon 
Venäjän uhan Mustanmeren 
alueella; katsoo, että tämänhetkistä 
Mustanmeren synergiaa on saatettava ajan 
tasalle, uudelleen organisoitava ja 
vahvistettava; kehottaa jälleen komissiota 
ja Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan 
EU:n kattavan Mustanmeren aluetta 
koskevan strategian; korostaa, että 
Euroopan unionin merellisen 
turvallisuusstrategian säännöksiä olisi 
sovellettava myös Mustaanmereen 
liittyvien määräyksien kohdalla;

Or. en

Tarkistus 223
Tonino Picula

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
pitää tämänhetkistä Mustanmeren 
synergiaa vanhentuneena; kehottaa jälleen 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
laatimaan EU:n kattavan Mustanmeren 
aluetta koskevan strategian;

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n ulkopoliittisen toiminnan 
todellinen prioriteettialue; pitää 
tämänhetkistä Mustanmeren synergiaa 
vanhentuneena; kehottaa jälleen komissiota 
ja Euroopan ulkosuhdehallintoa laatimaan 
mahdollisimman nopeasti EU:n kattavan 
Mustanmeren aluetta koskevan strategian;
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Or. hr

Tarkistus 224
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
pitää tämänhetkistä Mustanmeren 
synergiaa vanhentuneena; kehottaa jälleen 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
laatimaan EU:n kattavan Mustanmeren 
aluetta koskevan strategian;

19. korostaa, että Mustanmeren alueen olisi 
oltava EU:n todellinen prioriteettialue; 
pitää tämänhetkistä Mustanmeren 
synergiaa vanhentuneena; kehottaa jälleen 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
laatimaan EU:n kattavan Mustanmeren 
aluetta koskevan strategian; kehottaa 
tarkistamaan Euroopan 
turvallisuusstrategiaa ja odottaa, että 
Euroopan naapuruuspolitiikan 
tarkistamisen myötä lisätään YTPP:hen 
liittyvää yhteistyötä Mustanmeren 
rannalla sijaitsevien kumppanivaltioiden 
kanssa;

Or. en

Tarkistus 225
James Carver

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä 
osa EU:n panoksessa alueen 
pitkittyneiden konfliktien ratkaisemiseksi;

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava;
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Or. en

Tarkistus 226
Zdzisław Krasnodębski

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä osa
EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden 
konfliktien ratkaisemiseksi;

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä 
osia EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden 
konfliktien ratkaisemiseksi; pitää 
myönteisinä EU:n jäsenvaltioiden toimia, 
joilla parannetaan Mustanmeren 
rannikkovaltioiden sotilaallisia 
valmiuksia ja pyritään lisäämään niiden 
mahdollisuuksia vastata alueella syntyviin 
kriisitilanteisiin;

Or. en

Tarkistus 227
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä 

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua;
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osa EU:n panoksessa alueen 
pitkittyneiden konfliktien ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä osa
EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden 
konfliktien ratkaisemiseksi;

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
tehokasta yhteistyötä Mustanmeren alueen 
valtioiden kanssa on jatkettava; pitää 
myönteisinä käynnissä olevia YTPP-
tehtäviä, kuten EU:n tarjoamaa neuvontaa, 
seurantaa ja rajavalvonta-apua, sillä ne 
ovat tärkeitä osia EU:n panoksessa alueen 
pitkittyneiden konfliktien 
ratkaisemiseksi; katsoo, että EU tarvitsee 
rohkeaa ja suorituskykyistä 
lähestymistapaa, erityisesti talouden, 
puolustuksen ja turvallisuuden aloilla, 
jotta vahvistetaan unionia sisäisesti, 
saatetaan ajan tasalle ja parannetaan 
olemassa olevia välineitä ja laajennetaan 
sen kykyä reagoida naapurivaltioiden 
tapahtumiin, jotka vaikuttavat 
turvallisuuteen Euroopassa;

Or. en

Tarkistus 229
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 



PE552.050v01-00 120/132 AM\1055090FI.doc

FI

synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä osa
EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden 
konfliktien ratkaisemiseksi;

synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä 
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat EU:n 
tärkeitä osia, joilla edistetään alueen 
pitkittyneiden konfliktien ratkaisemista;

Or. en

Tarkistus 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; pitää myönteisinä
käynnissä olevia YTPP-tehtäviä, kuten 
EU:n tarjoamaa neuvontaa, seurantaa ja 
rajavalvonta-apua, sillä ne ovat tärkeitä 
osa EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden 
konfliktien ratkaisemiseksi;

20. korostaa, että vaikka Mustanmeren 
synergia on käytännössä pysähdyksissä, 
yhteistyötä Mustanmeren alueen valtioiden 
kanssa on jatkettava; panee merkille
käynnissä olevat YTPP-tehtävät, kuten 
EU:n tarjoaman neuvonnan, seurannan ja 
rajavalvonta-avun, sillä ne ovat tärkeitä 
osa EU:n panoksessa alueen pitkittyneiden 
konfliktien ratkaisemiseksi;

Or. es

Tarkistus 231
Angel Dzhambazki

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista 

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton kanssa, koska Mustanmeren alue on 
euroatlanttisen turvallisuuden keskeinen 
osatekijä; korostaa, että EU:n ja Naton
jäseninä olevien Mustanmeren 
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tukemaan Mustanmeren 
rannikkovaltioiden alueellisia toimia, 
joilla pyritään turvallisuuden ja vakauden
takaamiseen; kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta;

rannikkovaltioiden sotilaallisen 
kapasiteetin parantamisella on keskeinen 
merkitys turvallisuuden ja vakauden 
takaamiseksi alueella ja pitää 
myönteisenä Naton sitoumusta tukea 
näiden valtioiden alueellisia toimia;
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

Or. bg

Tarkistus 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista 
tukemaan Mustanmeren 
rannikkovaltioiden alueellisia toimia, 
joilla pyritään turvallisuuden ja vakauden 
takaamiseen; kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta;

21. pitää kielteisenä koordinointia Naton ja 
Yhdysvaltojen kanssa, koska Mustanmeren 
alue on eurooppalaisen ja euraasialaisen
turvallisuuden keskeinen osatekijä; 
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

Or. fr

Tarkistus 233
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 

21. kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta;
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myönteisenä Naton sitoutumista 
tukemaan Mustanmeren 
rannikkovaltioiden alueellisia toimia, 
joilla pyritään turvallisuuden ja vakauden 
takaamiseen; kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta;

Or. it

Tarkistus 234
Indrek Tarand
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan 
Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, joilla pyritään 
turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; 
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan 
Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, joilla pyritään 
turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; 
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta 
ja kehottaa EU:ta tukemaan Etyjin 
läsnäolon vahvistamista sekä alueella 
toteutettavia uusia Etyjin aloitteita, joiden 
tavoitteena on helpottaa 
turvallisuustilannetta;

Or. en

Tarkistus 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan 
Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, joilla pyritään 
turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; 
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton kanssa, koska Mustanmeren alue on 
euroatlanttisen turvallisuuden keskeinen 
osatekijä; pitää myönteisenä Naton 
sitoutumista tukemaan Mustanmeren 
rannikkovaltioiden alueellisia toimia, joilla 
pyritään turvallisuuden ja vakauden 
takaamiseen; kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta;

Or. es

Tarkistus 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan 
Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, joilla pyritään 
turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; 
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen 
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan 
Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, joilla pyritään 
turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; 
korostaa EU:n ja Naton tuen merkitystä, 
jotta ylläpidetään Mustanmeren asemaa 
avoimena talousalueena; katsoo, että on 
tarpeen lujittaa transatlanttista suhdetta 
Etyjiin; kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta; painottaa sellaisen 
innovatiivisen EU:n lähestymistavan 
tarpeellisuutta, jolla määritetään 
ratkaisuja informaatiosodankäynnin ja 
verkkohyökkäyksien asettamiin uusiin 
haasteisiin; suhtautuu myönteisesti 19. ja 
20. maaliskuuta päivättyyn neuvoston 
päätökseen hankkeen käynnistämisestä, 
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jolla torjutaan venäläistä propagandaa, 
myös rahoittamalla useita venäjänkielisiä 
tv-kanavia;

Or. en

Tarkistus 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pitää erittäin tärkeänä koordinointia 
Naton ja Yhdysvaltojen kanssa, koska 
Mustanmeren alue on euroatlanttisen
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pitää 
myönteisenä Naton sitoutumista tukemaan 
Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, joilla pyritään 
turvallisuuden ja vakauden takaamiseen; 
kehottaa Etyjiä laajentamaan Mustanmeren 
turvallisuuteen liittyvien toimien laajuutta;

21. pitää valitettavana EU:n riippuvuutta 
Yhdysvaltojen Naton välityksellä 
harjoittamasta politiikasta, koska 
Mustanmeren alue on Euroopan
turvallisuuden keskeinen osatekijä; pelkää, 
että sen taustalla, että Nato sitoutuu
tukemaan Mustanmeren rannikkovaltioiden 
alueellisia toimia, on pyrkimys määrätä 
euroatlanttisen eliitin tavoitteet sen sijaan, 
että kuunneltaisiin tämän rannikon 
kansalaisten toiveita rauhasta ja 
vakaudesta; kehottaa Etyjiä laajentamaan 
Mustanmeren turvallisuuteen liittyvien 
toimien laajuutta;

Or. es

Tarkistus 238
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. muistuttaa, että erityisesti 
Mustanmeren alueen 
turvallisuustilanteesta johtuen kaikilla 
EU:n jäsenvaltioilla on oltava sama 
turvallisuustaso SEU-sopimuksen 
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42 artiklan 7 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista 
kollektiiviseen turvallisuuteen ja 
Washingtonin sopimuksen 5 artiklaan;
pitää myönteisenä Naton Walesin 
huippukokouksen päätöstä strategisista 
rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat 
tärkeitä turvallisuustekijöitä Naton 
jäsenvaltioille, joihin tilanne vaikuttaa 
eniten; kehottaa Natoa jatkamaan kyber-
ja ohjuspuolustusvalmiuksiensa 
kehittämistä myös Mustanmeren alueella 
ja kehottaa sitä kehittämään 
valmiussuunnitelmia epäsymmetrisen 
sodankäynnin ja hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 240
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista 
kollektiiviseen turvallisuuteen ja 

Poistetaan.
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Washingtonin sopimuksen 5 artiklaan; 
pitää myönteisenä Naton Walesin 
huippukokouksen päätöstä strategisista 
rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat 
tärkeitä turvallisuustekijöitä Naton 
jäsenvaltioille, joihin tilanne vaikuttaa 
eniten; kehottaa Natoa jatkamaan kyber-
ja ohjuspuolustusvalmiuksiensa 
kehittämistä myös Mustanmeren alueella 
ja kehottaa sitä kehittämään 
valmiussuunnitelmia epäsymmetrisen 
sodankäynnin ja hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

Or. it

Tarkistus 241
Charles Tannock

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklaan; pitää myönteisenä 
Naton Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; kehottaa 
Natoa jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklaan; pitää myönteisenä 
Naton Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; pitää 
myönteisenä, että liittoutuman jäsenet 
sitoutuivat Naton Walesin 
huippukokouksessa varmistamaan, että 
niiden puolustusmäärärahojen osuus on 
vähintään kaksi prosenttia BKT:stä 
vuoteen 2024 mennessä; kehottaa Natoa 
jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
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hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklaan; pitää myönteisenä 
Naton Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; kehottaa 
Natoa jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklaan; pitää myönteisenä 
Naton Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; kehottaa 
Natoa jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi; huomauttaa kuitenkin, että 
alueen tärkein Naton jäsenvaltio Turkki 
ei ole vielä muodostanut kantaansa tästä 
asiasta;

Or. es

Tarkistus 243
Ana Gomes

Päätöslauselmaesitys
22 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklaan; pitää myönteisenä 
Naton Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; kehottaa 
Natoa jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklan täytäntöönpanoon
tarvittaessa; pitää myönteisenä Naton 
Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; kehottaa 
Natoa jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 
epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. pitää myönteisenä Naton 
jäsenvaltioiden sitoutumista
kollektiiviseen turvallisuuteen ja 
Washingtonin sopimuksen 5 artiklaan;
pitää myönteisenä Naton Walesin 
huippukokouksen päätöstä strategisista 
rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka ovat tärkeitä 
turvallisuustekijöitä Naton jäsenvaltioille, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten; kehottaa 
Natoa jatkamaan kyber- ja 
ohjuspuolustusvalmiuksiensa kehittämistä 
myös Mustanmeren alueella ja kehottaa 
sitä kehittämään valmiussuunnitelmia 

22. pelkää, että Naton jäsenvaltioiden 
sitoutuminen kollektiiviseen 
turvallisuuteen ja Washingtonin 
sopimuksen 5 artiklaan estää EU:n 
toimielinten ja jäsenvaltioiden 
vuoropuhelun naapurimaidensa kanssa;
pitää erittäin huolestuttavana Naton 
Walesin huippukokouksen päätöstä 
strategisista rauhoittavista toimista ja 
valmiussuunnitelmasta, jotka vaarantavat 
turvallisuuden Naton jäsenvaltioissa, 
joihin tilanne vaikuttaa eniten;
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epäsymmetrisen sodankäynnin ja 
hybridisodankäynnin 
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen 
vastaamiseksi;

Or. es

Tarkistus 245
Ioan Mircea Pașcu

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. muistuttaa, että vaikka Nato-
jäsenyyteen liittyvää 
toimintasuunnitelmaa (NATO 
Membership Action Plan) koskevia 
Georgian ja Ukrainan hakemuksia ei 
hyväksytty vuonna 2008, Nato ilmoitti 
Bukarestin huippukokouksessa, että 
Georgiasta ja Ukrainasta tulee 
liittoutuman jäseniä; toteaa, että 
vuoden 2008 Georgian sodan ja 
vuonna 2014 tapahtuneen Krimin 
laittoman liittämisen seurauksena Venäjä 
on halvaannuttanut kyseiset maat 
alueellisesti, minkä vuoksi ne eivät täytä 
Naton jäsenyysedellytyksiä; katsoo, että 
vaikka Nato ei voi suoraan puolustaa 
niitä, sillä on moraalinen velvollisuus 
auttaa Georgiaa ja Ukrainaa 
puolustautumaan;

Or. en

Tarkistus 246
Gabrielius Landsbergis

Päätöslauselmaesitys
22 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Naton liittoutuman jäsenet sitoutuivat 
Naton viimeisimmässä 
huippukokouksessa Newportissa 
saavuttamaan seuraavien kymmenen 
vuoden aikana tason, jolloin 
puolustusmäärärahojen osuus on kaksi 
prosenttia bkt:stä; on huolestunut 
joidenkin liittoutuman jäsenien 
esittämistä uusia vähennyksiä koskevista 
ilmoituksista ja muistuttaa tässä 
yhteydessä Washingtonin sopimuksen 
3 artiklasta;

Or. en

Tarkistus 247
Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen ylivoimansa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä 
alueen valvontakapasiteettiaan;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen ylivoimansa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä 
alueen valvontakapasiteettiaan;

23. korostaa, että Naton ylivoima merellä 
ja ilmassa Mustanmeren alueella lisää 
jännitteitä Venäjän kanssa;



AM\1055090FI.doc 131/132 PE552.050v01-00

FI

Or. fr

Tarkistus 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen ylivoimansa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä 
alueen valvontakapasiteettiaan;

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen läsnäolonsa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella;

Or. es

Tarkistus 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen ylivoimansa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä 
alueen valvontakapasiteettiaan;

23. korostaa tarvetta edistää 
turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvää 
vuoropuhelua Mustanmeren 
rannikkovaltioiden välillä, jotta ne voivat 
torjua yhteisiä uhkia ja haasteita, ja 
torjuu kaikki sotaisat vaatimukset ja 
niiden ilmentymät, kuten sotaharjoitukset;

Or. es

Tarkistus 251
Eleftherios Synadinos

Päätöslauselmaesitys
23 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen ylivoimansa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä 
alueen valvontakapasiteettiaan;

23. korostaa, että Naton on säilytettävä 
yleinen tasapainonsa merellä ja ilmassa 
Mustanmeren alueella ja pidettävä yllä 
alueen valvontakapasiteettiaan;

Or. el

Tarkistus 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. katsoo, että ainoastaan 
riippumattoman yhteisen 
turvallisuusjärjestelmän avulla voidaan 
varmistaa rauha ja vakaus kansalaisille 
näissä Mustanmeren rannikkovaltioissa, 
joihin liittyy muiden voimakkaiden 
valtioiden etuja; pitää valitettavana, että 
Yhdysvaltojen häirintä ja EU:n 
toimielinten syyttäminen ovat luoneet 
äärimmäisen kielteiset puitteet 
Mustameren alueen strategisen vakauden 
varmistamiselle;

Or. es


