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4.5.2011 A7-0166/22 

Tarkistus  22 

Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. huomauttaa, että Lissabonin 

sopimuksen voimaantulon myötä 

Euroopan unionin militarisoituminen 

nopeutuu entisestään; korostaa, että 

sotilaallinen väliintulo tai lähestymistapa 

konfliktien ratkaisemiseen taikka maiden 

tai alueiden vakauttamiseen ovat yleensä 

vääriä toimintatapoja; kehottaa sen 

vuoksi EU:ta sitoutumaan kansainvälisen 

oikeuden mukaiseen rauhanomaiseen ja 

kansalaislähtöiseen ulkopolitiikkaan, jotta 

varmistetaan, että unioni on väkivallaton 

toimija maailmassa, toimii välittäjänä 

pyrkien ratkaisemaan konfliktit 

ainoastaan kansalaislähtöisesti ja 

rauhanomaisesti, poistaa köyhyyttä, 

edistää kestävää kehitystä ja 

vuosituhannen kehitystavoitteita sekä 

sitoutuu edelleen asevalvontaan, 

ydinsulkusopimuksen järjestelmään ja 

ydinaseriisuntaan sekä maailman 

luonnonvarojen ja varallisuuden 

oikeudenmukaiseen jakamiseen, jotta 

varmistetaan vakaus ja vauraus EU:ssa ja 

kaikkialla maailmassa; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/23 

Tarkistus  23 

Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  14 a. kehottaa perustamaan kansallisten 

parlamenttien välisen yleiskokouksen, 

joka valvoo YUTP:tä ja YTPP:tä; 

kehottaa antamaan tälle parlamenttien 

väliselle yleiskokoukselle oikeuden 

 – hylätä tai hyväksyä kaikki YUTP:n 

toimet ja kaikki YUTP:n siviili- ja 

sotilasoperaatiot 

 – tulla kuulluksi ja saada tietoja ennen 

minkään YUTP:n toimenpiteen 

toteuttamista, päättää kaikkien YUTP:n 

toimien tai operaatioiden hyväksymisestä 

tai hylkäämisestä sekä käydä paikan 

päällä YUTP:n ja YTPP:n operaatioissa; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/24 

Tarkistus  24 

Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. korostaa, että katastrofeja ei saa 

käyttää tekosyynä asevoimien 

sijoittamiseksi tai siirtämiseksi EU:n 

sisälle tai ulkopuolelle; painottaa, että sen 

sijaan olisi oltava saatavilla riittävät 

resurssit, jotta väestönsuojelujoukot 

voivat suorittaa vaadittavat tehtävät 

asianmukaisella tavalla yksinomaan 

siviilitoiminnan puitteissa; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/25 

Tarkistus  25 

Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 b. toistaa, että siviili- ja sotilasalan 

yhteistyöhön liittyy arvaamaton riski 

siviilien käytöstä sotilaallisten tavoitteiden 

aikaansaamiseksi, millä on 

kauaskantoisia seurauksia, koska 

operaatiot menettävät paikallisen väestön 

silmissä puolueettoman ja puhtaasti 

humanitaarisen roolinsa; korostaa tästä 

syystä, että siviili- ja sotilasalan operaatiot 

olisi pidettävä aina tiukasti erillään; 

Or. en 
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4.5.2011 A7-0166/26 

Tarkistus  26 

Sabine Lösing 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0166/2011 

Roberto Gualtieri 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys Lissabonin sopimuksen voimaantulon 

jälkeen 

2010/2299(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

40 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  40 a. vaatii aseidenriisuntaa ja täydellistä 

ydinaseriisuntaa; vastustaa asevarustelun 

kaikenlaista edistämistä sekä kansallisella 

että EU:n tasolla; 

Or. en 

 

 


