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25.1.2006 A6-0389/1

TARKISTUS 1
esittäjä(t): Angelika Beer ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0389/2005
Elmar Brok
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004

Päätöslauselmaesitys

22 a kohta (uusi)

22 a. katsoo, että kyvyttömyys täyttää annetut lupaukset ja lopettaa Kyproksen 
turkkilaisyhteisön eristys on vakavasti vahingoittanut EU:n ulkopolitiikan 
uskottavuutta; kehottaa neuvostoa keksimään keinoja, joiden avulla voidaan päästä 
umpikujasta, johon nyt on päädytty kahden asetusehdotuksen käsittelyssä, ja vaatii 
kaikkia jäsenvaltioita toimimaan rakentavasti ja olemaan käyttämättä veto-oikeutta 
perustuslain hengen vastaisesti;

Or. en



AM\599613FI.doc PE 368.302v01-00

FI FI

25.1.2006 A6-0389/2

TARKISTUS 2
esittäjä(t): Angelika Beer ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0389/2005
Elmar Brok
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004

Päätöslauselmaesitys

34 kohta

34. pahoittelee, että suhteet Kiinaan ovat edistyneet vain kaupan ja talouden aloilla ja 
että ihmisoikeuksiin liittyvä vuoropuhelu on tähän mennessä osoittautunut 
tehottomaksi keinoksi vaikuttaa ihmisoikeustilanteeseen; toistaa sen vuoksi EU:n 
aseviennin sitovia käytännesääntöjä koskevan vaatimuksensa ja kehottaa neuvostoa 
pitämään asevientikiellon voimassa siihen saakka, kunnes Kiinassa on edistytty 
nykyistä enemmän ihmisoikeuksien edistämisessä, aseviennin valvonnassa ja Kiinan 
ja Taiwanin suhteissa; tukee puheenjohtajavaltio Ison-Britannian ehdotusta, joka 
koskee EU:n ja Kiinan läheisemmän yhteistyön varmistamista energiaturvallisuutta ja 
ilmastonmuutoksia koskevissa asioissa; korostaa läheisemmän yhteistyön tarvetta 
WTO:ssa vakavien kahdenvälisiin kauppaongelmien ratkaisemiseksi ja sen 
varmistamiseksi, että Kiina noudattaa WTO:n kansainvälisiä normeja;

Or. en
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25.1.2006 A6-0389/3

TARKISTUS 3
esittäjä(t): Angelika Beer ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0389/2005
Elmar Brok
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004

Päätöslauselmaesitys

24 kohta

24. pyytää neuvoston puheenjohtajavaltiota tiedottamaan parlamentille EUFOR-
valtuuksien tarkistamisesta ja toiminnan suunnittelusta Bosnia ja Hertsegovinassa sekä 
siitä, miten taisteluosastoaloite edistyy; katsoo, että yhteistyötä (poistetaan) 
Yhdistyneiden kansakuntien kanssa olisi tehostettava merkittävästi ja että yhteistyö 
Naton kanssa olisi tehokkaampaa EU:n äskettäisistä siviili- ja sotilasoperaatioista 
saadun kokemuksen perusteella; katsoo, että EU:n olisi oltava valmis vastaamaan 
Kosovon poliisioperaatiosta;

Or. en
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25.1.2006 A6-0389/4

TARKISTUS 4
esittäjä(t): Angelika Beer ja Joost Lagendijk Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0389/2005
Elmar Brok
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004

Päätöslauselmaesitys

24 a kohta (uusi)

24 a. kehottaa neuvostoa ja komissiota omaksumaan aktiivisen roolin Bosnia-
Hertsegovinan meneillään olevassa perustuslakiuudistuksessa, jotta poliittisten 
toimijoiden ja yleisen mielipiteen keskuudessa päästäisiin yhteisymmärrykseen 
Daytonin sopimuksen institutionaalisen kehyksen ylittämisestä, nykyisten 
rakenteiden virtaviivaistamisesta ja järkevöittämisestä tehokkaamman ja 
omavaraisemman valtion luomiseksi, myös ottaen huomioon Euroopan 
yhdentymisen tulevaisuudessa, sekä sellaisten edustuksellisen demokratian ehtojen 
luomisesta, joilla poistetaan nykyiset etniset jaottelut;

Or. en



AM\599613FI.doc PE 368.302v01-00

FI FI

25.1.2006 A6-0389/5

TARKISTUS 5
esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0389/2005
Elmar Brok
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004

Päätöslauselmaesitys

9 kohta

9. pyytää, että Euroopan unionin turvallisuusstrategia saatetaan ajan tasalle, että jako 
siviili- ja sotilasasioihin säilytetään, ja että samalla säilytetään ennalta ehkäisevien 
toimien ja tehokkaan monenvälisyyden ratkaisevan tärkeät tavoitteet YK:n 
huippukokouksessa syyskuussa 2005 vahvistetun "suojeluvastuun" mukaisesti; 
(poistetaan) katsoo, että sekä ilmastonmuutosta että köyhyyden leviämistä maailmassa 
olisi tällä hetkellä pidettävä merkittävinä myös unionin turvallisuuteen kohdistuvina 
uhkina, mikä edellyttää päättäväisiä toimia, konkreettisia kompromisseja ja tiukkaa 
aikataulua; (poistetaan) katsoo kuitenkin, että joukkotuhoaseiden leviämistä olisi 
pidettävä vaarallisimpana kansainväliseen turvallisuuteen kohdistuvana uhkana;

Or. en
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25.1.2006 A6-0389/6

TARKISTUS 6
esittäjä(t): Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta

Mietintö A6-0389/2005
Elmar Brok
Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2004

Päätöslauselmaesitys

9 a kohta (uusi)

9 a. korostaa, että energiaturvallisuuskysymyksillä on tärkeä ulkopoliittinen ulottuvuus; 
suosittelee, että Euroopan unionin turvallisuusstrategian ajan tasalle saattamisessa 
olisi kiinnitettävä huomiota unionin kasvavaan riippuvuuteen yhä epävakaammiksi 
käyviltä mailta ja alueilta saatavasta energiasta ja muista strategisista toimituksista, 
ja korostaa mahdollisia tulevia skenaarioita sekä vaihtoehtoisten energialähteiden 
saatavuutta ja kehittämistä; katsoo, että Venäjän äskettäin yksipuolisesti päättämät 
kaasutoimitusten keskeytykset edellyttävät strategista vastinetta EU:n taholta; 
pyytää komissiota antamaan tiedonannon energiapolitiikan ulkosuhteita ja 
lähialuesuhteita koskevista näkökohdista; 

Or. en


