
 

AM\866321FI.doc  PE459.828v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

4.5.2011 A7-0166/16 

Tarkistus  16 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler  

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– Euroopan unionin poliisioperaatio 

Afganistanissa (EUPOL Afganistan) ei 

tuota riittävää vaikutusta, koska sillä ei 

ole selkeää strategiaa ja se väistämättä 

sulautuu Yhdysvaltain AFPAK-

strategiaan; 

– Euroopan unionin poliisioperaatiolla 

Afganistanissa (EUPOL Afganistan) on 

vain kohdennettu vaikutus, koska se 

keskittyy ainoastaan korkean tason 

virkamiehiin, ja se sisällytettiin vasta 

äskettäin EU:n AFPAK-

toimintasuunnitelmaan; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/17 

Tarkistus  17 

Krzysztof Lisek, Elmar Brok, Michael Gahler  

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa optimoimaan EU:n resurssien ja 

voimavarojen mahdollisen hyödyntämisen 

siviilioperaatioissa ja panee huolestuneena 

merkille, että operaatioista EUJUST LEX-

Irak ja EUPOL Afganistan aiheutuu 

korkeita turvallisuuskustannuksia, koska 

niiden turvallisuustoimet on annettu 

yksityisten turvallisuusyritysten tehtäväksi; 

78. pyytää varapuheenjohtajaa / korkeaa 

edustajaa optimoimaan EU:n resurssien ja 

valmiuksien hyödyntämisen 

siviilioperaatioissa ja panee huolestuneena 

merkille, että EUJUST LEX-Irak- ja 

EUPOL Afganistan -operaatioista aiheutuu 

korkeita turvallisuuskustannuksia, koska 

niiden turvallisuustoimet on annettu 

yksityisten turvallisuusyritysten tehtäväksi, 

koska mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut 

käytettävissä; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/18 

Tarkistus  18 

Tunne Kelam, Michael Gahler, Krzysztof Lisek, Elmar Brok 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

87 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

87. toteaa, että Nato muodostaa 

edelleenkin siihen kuuluvien 

jäsenvaltioiden yhteisen puolustuksen 

perustan; muistuttaa EU:n ja Naton 

rakentavan yhteistyön tarpeesta erityisesti 

silloin, kun ne toimivat samalla 

operaatioalueella; odottaa mielenkiinnolla 

ehdotuksia, joita korkeaa edustajaa 

pyydettiin syyskuun 2010 Eurooppa-

neuvoston päätelmissä esittämään EU:n ja 

Naton yhteistyöstä kriisinhallinnassa; 

87. vahvistaa, että Naton roolina on 

toimia yhteisen puolustuksen perustana, 

mikä koskee myös muita kuin sen 

jäsenvaltioita; muistuttaa EU:n ja Naton 

rakentavan yhteistyön tarpeesta erityisesti 

silloin, kun ne toimivat samalla 

operaatioalueella; odottaa mielenkiinnolla 

ehdotuksia, joita korkeaa edustajaa 

pyydettiin syyskuun 2010 Eurooppa-

neuvoston päätelmissä esittämään EU:n ja 

Naton yhteistyöstä kriisinhallinnassa; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/19 

Tarkistus  19 

Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Michael Gahler 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. haluaa tehostaa EU:n kansallisten 

parlamenttien kanssa tehtävää YUTP:n ja 

YTPP:n demokraattista valvontaa koskevaa 

yhteistyötä niin, että molempien 

vaikutusvalta unionin muiden toimielinten 

ja jäsenvaltioiden poliittisiin valintoihin 

vahvistuu siten, että samalla kunnioitetaan 

kuitenkin täysin kansallisten parlamenttien 

nykyisiä valtaoikeuksia puolustuspolitiikan 

alalla; pahoittelee, että EU:n puhemiesten 

konferenssissa 4.–5 huhtikuuta 2011 ei 

päästy sopimukseen YUTP- ja YTPP-

asioista järjestettävän parlamenttien välisen 

konferenssin sisällöstä; palauttaa mieliin, 

että Lissabonin sopimukseen liitetyn 

kansallisten parlamenttien asemasta 

Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 

(N:o 1) 9 artiklassa todetaan selvästi, että 

Euroopan parlamentti ja kansalliset 

parlamentit päättävät yhdessä 

parlamenttien välisen tehokkaan ja 

säännöllisen yhteistyön järjestämisestä ja 

edistämisestä unionissa;  

14. haluaa tehostaa EU:n kansallisten 

parlamenttien kanssa tehtävää YUTP:n ja 

YTPP:n demokraattista valvontaa koskevaa 

yhteistyötä niin, että molempien 

vaikutusvalta unionin muiden toimielinten 

ja jäsenvaltioiden poliittisiin valintoihin 

vahvistuu siten, että samalla kunnioitetaan 

kuitenkin täysin kansallisten parlamenttien 

nykyisiä valtaoikeuksia puolustuspolitiikan 

alalla; pahoittelee, että EU:n puhemiesten 

konferenssissa 4.–5. huhtikuuta 2011 ei 

päästy sopimukseen YUTP- ja YTPP-

asioista järjestettävän parlamenttien välisen 

konferenssin sisällöstä, ja toivoo, että 

kansallisten parlamenttien kanssa 

päästään sopimukseen parlamenttien 

välisen yhteistyön uusista muodoista 

näissä asioissa; palauttaa mieliin, että 

Lissabonin sopimukseen liitetyn 

kansallisten parlamenttien asemasta 

Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan 

(N:o 1) 9 artiklassa todetaan selvästi, että 

Euroopan parlamentti ja kansalliset 

parlamentit päättävät yhdessä 

parlamenttien välisen tehokkaan ja 

säännöllisen yhteistyön järjestämisestä ja 

edistämisestä unionissa;  

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/20 

Tarkistus  20 

Elmar Brok, Michael Gahler, Krzysztof Lisek  

PPE-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 

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, toteaa 

jälleen, että YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselmaan 1973 perustuvaa 

toimeksiantoa Libyan siviilien 

suojelemiseksi ei tule ylittää liiallisella 

voimankäytöllä; kehottaa 
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sekä turvallisuus- että kehityshaasteisiin; varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

tekemään konkreettisia aloitteita aselevon 

aikaansaamiseksi pikaisesti, jotta voidaan 

lopettaa Libyan väestön verilöyly ja 

kärsimykset; kehottaa 

varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa 

edistämään voimakkaasti ja suoraan 

tämänsuuntaisia poliittisia aloitteita; pitää 

erittäin tärkeänä läheistä yhteistoimintaa 

väliaikaisen siirtymäajan neuvoston, 

Afrikan unionin ja Arabiliiton kanssa, 

jotta voidaan löytää poliittinen ja 

diplomaattinen ratkaisu tähän 

sotilaalliseen konfliktiin, mukaan lukien 

tavoitteena oleva Gaddafin hallinnon 

eroaminen; 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; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/21 

Tarkistus  21 

Elmar Brok, Michael Gahler, Krzysztof Lisek  

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. iloitsee neuvoston päätöksestä 

käynnistää EUFOR Libya -operaatio 

humanitaarisen avun toimittamisen 

tukemiseksi, jos YK:n humanitaaristen 

asiain koordinointitoimisto OCHA sitä 

pyytää; valittaa kuitenkin 

suunnitteluprosessin huomattavaa 

viivästymistä, mikä estää voimavarojen 

nopean käyttöönoton kentällä; on syvästi 

pahoillaan, että EUFORin toimeksianto 

rajoittui humanitaarisiin näkökohtiin, kun 

EU:n olisi ollut perusteltua ottaa 

johtoasema merivalvonnassa 

(kauppasaarron noudattamisen valvonta ja 

Frontexin avustaminen) sekä 

humanitaarisessa avussa ja siviilien 

suojelussa Libyassa; palauttaa mieliin 

10. maaliskuuta 2011 antamansa 

päätöslauselman, jossa korkeaa edustajaa / 

varapuheenjohtajaa kehotettiin tutkimaan, 

voidaanko saarto toteuttaa käyttämällä 

ilmavoimia ja laivastoa koskevia YTPP-

voimavaroja; pitää valitettavana joidenkin 

jäsenvaltioiden päätöstä estää veto-

oikeudellaan EUFOR Libyan laajempi 

toimeksianto, vaikka ne samaan aikaan 

toteuttivat itse samankaltaisia operaatioita; 

kehottaa suunnittelemaan mahdollista 

YTPP-operaatiota, joka toteutettaisiin 

Libyassa keskipitkällä tai pitkällä 

71. iloitsee neuvoston päätöksestä 

käynnistää EUFOR Libya -operaatio 

humanitaarisen avun toimittamisen 

tukemiseksi, jos YK:n humanitaaristen 

asiain koordinointitoimisto OCHA sitä 

pyytää; vetoaa neuvostoon sen puolesta, 

että Misrataan ja muihin 

väestökeskuksiin lähetettäisiin viipymättä 

humanitaarista apua erityisesti meriteitse; 

on erittäin huolissaan Libyan konfliktin 

uhrien lukumäärän lisääntymisestä ja 

raporteista, joiden mukaan Gaddafin 

hallinto käyttää rypäleammuksia ja muita 

aseita siviiliväestöä vastaan; on syvästi 

pahoillaan, että EUFORin toimeksianto 

rajoittui humanitaarisiin näkökohtiin, kun 

EU:n olisi ollut perusteltua ottaa 

johtoasema merivalvonnassa 

(kauppasaarron noudattamisen valvonta ja 

Frontexin avustaminen) sekä 

humanitaarisessa avussa ja siviilien 

suojelussa Libyassa; palauttaa mieliin 

10. maaliskuuta 2011 antamansa 

päätöslauselman, jossa korkeaa edustajaa / 

varapuheenjohtajaa kehotettiin tutkimaan, 

voidaanko saarto toteuttaa käyttämällä 

ilmavoimia ja laivastoa koskevia YTPP-

voimavaroja; pitää valitettavana joidenkin 

jäsenvaltioiden päätöstä estää veto-

oikeudellaan EUFOR Libyan laajempi 
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aikavälillä ja jossa keskityttäisiin 

turvallisuusalan uudistukseen, 

yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseen ja 

rajaturvallisuuteen; 

toimeksianto, vaikka ne samaan aikaan 

toteuttivat itse samankaltaisia operaatioita; 

kehottaa suunnittelemaan mahdollista 

YTPP-operaatiota, joka toteutettaisiin 

Libyassa keskipitkällä tai pitkällä 

aikavälillä ja jossa keskityttäisiin 

turvallisuusalan uudistukseen, 

yhteiskunnan rakenteiden kehittämiseen ja 

rajaturvallisuuteen; 

Or. en 

 

 


