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4.5.2011 A7-0166/11 

Tarkistus  11 

Andrew Duff 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pahoittelee, että EU:n jäsenvaltiot eivät 

ole halunneet määritellä yhteistä kantaa 

Libyan kriisiin, YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 

1973 ja tapoihin panna se täytäntöön; 

huomauttaa huolissaan, että tilapäistä 

"halukkaiden" liittoumaa tai kahdenvälistä 

yhteistyötä ei pidä erehtyä pitämään 

kelvollisina YTPP:n korvikkeina, koska 

yhdelläkään Euroopan valtiolla ei ole 

valmiuksia olla merkittävä turvallisuus- ja 

puolustuspoliittinen toimija 

nykymaailmassa; palauttaa mieliin, että 

Lissabonin sopimuksessa määrätään 

mahdollisuudesta antaa 

kriisinhallintaoperaation toteuttaminen 

jäsenvaltioiden ryhmälle, mutta vain jos 

neuvoston päätöksellä on vahvistettu 

tehtävän tavoite, laajuus ja toteuttamistapa 

ja vain yhteistyössä korkean edustajan / 

varapuheenjohtajan kanssa; korostaa, että 

yhteinen vastaus Libyan tilanteeseen on 

välttämätöntä unionin eteläisen 

naapuruuspolitiikan uuden, uskottavan 

toimintamallin muotoilemiseksi, ja 

korostaa sen vuoksi, että strategian 

laatiminen Sahelin aluetta ja Afrikan 

sarvea varten tarjoaa jälleen konkreettisen 

mahdollisuuden osoittaa EU:n kyky vastata 

sekä turvallisuus- että kehityshaasteisiin; 

9. pahoittelee, että EU:n jäsenvaltiot eivät 

ole kyenneet määrittelemään yhteistä 

kantaa Libyan kriisiin, YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 

1973 ja tapoihin panna se täytäntöön; 

huomauttaa huolissaan, että tilapäistä 

"halukkaiden" liittoumaa tai kahdenvälistä 

yhteistyötä ei pidä erehtyä pitämään 

kelvollisina YTPP:n korvikkeina, koska 

yhdelläkään Euroopan valtiolla ei ole 

valmiuksia olla merkittävä turvallisuus- ja 

puolustuspoliittinen toimija 

nykymaailmassa; palauttaa mieliin, että 

Lissabonin sopimuksessa määrätään 

mahdollisuudesta antaa 

kriisinhallintaoperaation toteuttaminen 

jäsenvaltioiden ryhmälle, mutta vain jos 

neuvoston päätöksellä on vahvistettu 

tehtävän tavoite, laajuus ja toteuttamistapa 

ja vain yhteistyössä korkean edustajan / 

varapuheenjohtajan kanssa; korostaa, että 

yhteinen vastaus Libyan tilanteeseen on 

välttämätöntä unionin eteläisen 

naapuruuspolitiikan uuden, uskottavan 

toimintamallin muotoilemiseksi, ja 

korostaa sen vuoksi, että strategian 

laatiminen Sahelin aluetta ja Afrikan 

sarvea varten tarjoaa jälleen konkreettisen 

mahdollisuuden osoittaa EU:n kyky vastata 

sekä turvallisuus- että kehityshaasteisiin; 
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4.5.2011 A7-0166/12 

Tarkistus  12 

Andrew Duff 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

84 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

84. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 

YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä, 

puolustamaan unionin yhteisiä näkemyksiä 

ja etuja, pyytämään varapuheenjohtajaa / 

korkeaa edustajaa varmistamaan EU:n 

edustuksen kyseisessä elimessä ja 

taivuttelemaan jäsenvaltiot sopimaan 

vuorottelujärjestelmästä, jolla 

varmistetaan EU:lle pysyvä jäsenen 

paikka turvallisuusneuvostossa; 

84. kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat 

YK:n turvallisuusneuvoston jäseniä, 

puolustamaan unionin yhteisiä näkemyksiä 

ja etuja sekä pyrkimään uudistamaan 

YK:ta siten, että EU:lla olisi oma pysyvä 

paikka; 

Or. en 

 

 


